
 
 

РІШЕННЯ № 140 

Про внесення та затвердження зміни до Положення про помічника 

адвоката 
 

«08» вересня 2018 року                    м. Херсон 

Рада адвокатів України, у зв’язку з необхідністю внесення технічної 

зміни до Положення про помічника адвоката, затвердженого рішенням Ради 

адвокатів України від 25 вересня 2015 року № 113 (з останніми змінами від 

25 липня 2018 року), зокрема, приведення пункту 3.6. Положення у 

відповідність до пунктів 3.1. та 4.10., керуючись статтями 16, 55 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про Раду 

адвокатів України, Регламентом Ради адвокатів України, вирішила:   

1. Внести та затвердити технічну зміну до Положення про помічника 

адвоката, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від                 

25 вересня 2015 року № 113, з останніми змінами від 25 липня             

2018 року, що додається. 

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

ради адвокатів регіонів та 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 «08» вересня 2018 року № 140 

 

 

ЗМІНА 

до Положення про помічника адвоката 
(затверджене рішенням РАУ від 25 вересня 2015 року № 113, із змінами, внесеними 

рішенням РАУ від 13 червня 2016 року № 167, із змінами, внесеними рішенням РАУ 

від 05 серпня 2017 року № 188, із змінами, внесеними рішенням РАУ від 01 червня  

2018 року № 81, із змінами, внесеними рішенням РАУ від 25 липня 2018 року № 109) 

 

1. Пункт 3.6. статті 3 «Внесення даних про помічника адвоката до Єдиного 

реєстру адвокатів України» викласти у новій редакції наступного змісту: 

«3.6. У разі ненадання вказаних в п. 3.5. цього Положення документів, 

адміністратор бази даних ЄРАУ ради адвокатів регіону на Першому 

рівні повідомляє заявника про необхідність усунення цих недоліків у 30 

денний строк. У разі, якщо у встановлений строк недоліки не будуть 

усунені, така заява разом з додатками повертається заявнику.».  

______________ 

 


