
 
РІШЕННЯ № 190 

Питання ведення Єдиного реєстру адвокатів України 

 

«22» вересня 2017 року              м. Львів 

 

Рада адвокатів України, заслухавши заступника Голови Ради адвокатів 

України Гвоздія В.А. з презентацією удосконаленого профайлу адвоката в 

базі даних ЄРАУ на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів 

України, де обліковуватиметься, крім законодавчо визначених основних 

відомостей, допоміжна інформація щодо додаткових адрес робочих місць 

адвоката, засобів зв’язку,  посади в органах адвокатського самоврядування, 

помічників/стажистів, загального стажу адвокатської діяльності, категорії 

ведення справ, нагород (почесних звань, відзнак тощо), підвищення 

кваліфікації, даних про офіційні сторінки в соціальних мережах, передбачена 

можливість розміщення логотипу та/або найменування веб-сайту АО, АБ, в 

якому адвокат здійснює адвокатську діяльність, пошуку адвоката в базі за 

номерами засобів телефонного зв’язку, а також з метою додаткової 

ідентифікації особи обов’язковість надання адвокатом електронної версії 

власної фотокартки, обговоривши питання фінансової складової обліку 

вказаних даних, з огляду на приписи Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» і податкового законодавства, врахувавши пропозиції, 

зауваження та доповнення членів Ради адвокатів України, керуючись 

статтями 17, 55, 58 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», Положенням про Раду адвокатів України, вирішила:   

1. Внести та затвердити зміни до підпунктів 3.1.6., 3.1.7. пункту 3.1.     

статті 3 Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України, виклавши 

їх у наступній редакції: 

 «3.1.6. Інші відомості, передбачені Законом України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», рішеннями Ради адвокатів 

України або внесення яких вимагається командами програмного 

забезпечення бази даних ЄРАУ, в тому числі відмітки про сплату 

внесків та електронна адреса, електронний варіант фотокартки 

адвоката, інформація про підвищення кваліфікації, які є 

обов’язковими для внесення адміністраторами ЄРАУ.»; 



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

щодо: додаткових адрес робочих місць, засобів зв’язку; 

помічників/стажистів адвоката; загального стажу адвокатської 

діяльності (на підставі документів, що підтверджують такий стаж, у 

тому числі довідки з КДКА регіону щодо роботи в колегії адвокатів 

до 1993 року); займаної посади в органах адвокатського 

самоврядування; категорій ведення справ; нагород (почесних звань, 

відзнак тощо); адрес його офіційних сторінок в соціальних 

мережах; моделі та серійного номеру комп’ютерної техніки, що 

використовує адвокат; характеристик та відповідних серійних 

номерів носіїв інформації, які використовує адвокат в своїй 

діяльності; транспорту, який використовує адвокат; логотипу та/або 

найменування веб-сайту АО, АБ, в якому адвокат здійснює 

адвокатську діяльність тощо».  

2. Встановити обов’язковість подання адвокатом до ради адвокатів регіону 

електронної версії власної фотокартки, протягом трьох місяців з 

моменту ухвалення цього рішення, для внесення її до бази даних 

Єдиного реєстру адвокатів України, яка повинна відповідати наступним 

вимогам:  

 розмір – 320320 pix та не перевищувати 2 mb;  

 формат – jpeg, jpg, png; 

 обличчя на фотографії повинно бути добре освітленим; 

 на фото не повинно бути: сонцезахисних окулярів, головних уборів 

та/або інших предметів, що прикривають голову, окрім головних 

уборів, що мають обов’язковий релігійний характер; 

 окуляри не повинні мати затемнені лінзи, рамка окулярів не повинна 

прикривати очі. 

3. Надати право радам адвокатів регіонів, які мають у своєму 

розпорядженні електронні версії фотокарток адвокатів, отримані для 

виготовлення посвідчень адвоката чи інших цілей, на автоматичне їх 

внесення до Єдиного реєстру адвокатів України, за наявності письмової 

згоди адвоката на використання таких даних. 

4. В.о. Секретаря Ради адвокатів України про прийняте рішення 

повідомити ради адвокатів регіонів, а також адвокатів на офіційному 

веб-сайті Національної асоціації адвокатів України. 

 

Голова Ради адвокатів України           підпис          Л.П. Ізовітова 

 

В.о. Секретаря Ради адвокатів України підпис      Л.Ю. Величко 


