
 

 

РІШЕННЯ № 93 

Про внесення та затвердження змін до 

Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України 

 

 

«02» червня 2018 року           смт. Затока, Одеська обл. 

 

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 останніми змінами від 22 вересня 2017 року), врахувавши пропозиції, 

зауваження та доповнення членів Ради адвокатів України, керуючись 

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

Положення про Раду адвокатів України, Регламентом Ради адвокатів 

України, вирішила: 

1. Внести та затвердити зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру 

адвокатів України, затвердженого рішенням Ради адвокатів України      

від 17 грудня 2012 року № 26 (з останніми змінами від 22 вересня      

2017 року), що додаються.  

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

повідомити ради адвокатів та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії 

адвокатури регіонів, а також на офіційному веб-сайті Національної 

асоціації адвокатів України. 

 

Голова Ради адвокатів України   підпис            Л.П. Ізовітова 

 

В.о. Секретаря Ради адвокатів України підпис         І.В. Колесников 

 

 

 

 

 



Додаток № 1 

до рішення Ради адвокатів України 

від «02» червня 2018 року № 93 

 

ЗМІНИ 

до Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України 
(затверджений рішенням РАУ № 26 від 17 грудня 2012 року, із змінами та доповненнями, 

внесеними рішенням РАУ № 111 від 06 квітня 2013 року, із змінами та доповненнями, 

внесеними рішенням РАУ № 149 від 01 червня 2013 року, із змінами, внесеними рішенням 

РАУ № 184 від 27 липня 2013 року, із змінами, внесеними рішенням РАУ № 220 від 27 

вересня 2013 року, із змінами та доповненнями, внесеними рішенням РАУ № 76 від 4-5 

липня 2014 року, із змінами та доповненнями, внесеними рішенням РАУ № 66 від 26 

лютого 2016 року, із змінами, внесеними рішенням РАУ № 117 від 23 квітня 2016 року, із 

змінами, внесеними рішенням РАУ № 64 від 08 квітня 2017 року, із змінами, внесеними 

рішенням РАУ № 187 від 05 серпня 2017 року, із змінами, внесеними рішенням РАУ № 190 

від 22 вересня 2017 року) 

 

1. У статті 3 «Відомості, які вносяться до ЄРАУ» Порядку: 

1.1. пункт 3.5. викласти у новій редакції наступного змісту:  

«3.5. Не пізніше ніж на третій день з дня отримання свідоцтва про право 

на заняття адвокатською діяльністю адвокат подає до відповідної ради 

адвокатів регіону за адресою свого робочого місця заяву про внесення 

відомостей до ЄРАУ, незалежно від того, яка рада адвокатів регіону 

видала таке свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, а 

рада адвокатів регіону, до якої звернувся адвокат, згідно з п. 3.3. 

Порядку вносить до ЄРАУ відомості, зазначені у п. 3.1. цього Порядку, 

про такого адвоката.»;  

1.2. доповнити новими пунктами 3.13.-3.15. наступного змісту: 

«3.13. До Єдиного реєстру адвокатів України вносяться відомості про 

стажистів адвокатів, а саме:  

3.13.1. прізвище, ім’я, по батькові стажистів адвоката;  

3.13.2. інші відомості, передбачені Законом України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність та актами НААУ, РАУ.»; 

3.14. Запис в ЄРАУ щодо стажистів адвоката вноситься до відомостей 

ЄРАУ (електронна картка бази даних стосовно конкретного адвоката в 

ЄРАУ) про адвоката, за яким такий стажист закріплений. 

3.15. Адміністратор бази даних ЄРАУ на Другому рівні підтверджує 

відомості про стажиста адвоката в ЄРАУ при первинному внесенні, 

видаленні, продовженні терміну стажування, внесенні будь яких інших 

відомостей виключно за умови отримання від адміністратора бази даних 

ЄРАУ Першого рівня (ради адвокатів регіону) сканованих копій 

підтверджуючих такі відомості документів (рішення РАР, направлення 

на стажування тощо), слідуючи командам системи електронної бази 

даних ЄРАУ.». 

____________ 


