
 
 

РІШЕННЯ № 164 
 

Про сплату щорічних внесків на забезпечення  

реалізації адвокатського самоврядування адвокатами, які брали участь 

в АТО/ООС,  а також адвокатів, які були вимушені покинути місце  

свого постійного проживання 

«13» грудня 2019 року                 м. Київ 
 

Рада адвокатів України, розглянувши звернення Голови Комітету 

НААУ з питань координації надання правової допомоги учасникам 

антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям         

Островської М.А. про  можливість скасування сплати щорічних внесків на 

реалізацію адвокатського самоврядування тими адвокатами, які мобілізовані 

для проходження  військової служби, приймають участь в АТО, а також, які у 

зв’язку з проведенням АТО були вимушені покинути місце свого постійного 

проживання, з огляду на рішення Ради адвокатів України «Про сплату 

щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування 

адвокатами, які мобілізовані для проходження військової служби, та які у 

зв’язку з проведенням АТО були вимушені покинути місце свого постійного 

проживання» від 4-5.07.2014 р. № 84, «Про сплату щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування адвокатами окремих 

категорій», зі змінами, від 25.09. 2015 р. № 112, «Питання сплати щорічного 

внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування адвокатами 

окремих категорій» від 30.03.2018 р. № 44,  а також керуючись статтями 55, 

58 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням 

про Раду адвокатів України, Рада адвокатів України вирішила: 

1. Звільнити адвокатів, які брали участь в АТО/ООС та мають статус 

ветерана війни (учасника війни, учасника бойових дій або інваліда 

війни) від сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування за їхніми заявами до рад адвокатів 

регіонів та Ради адвокатів України відповідно. 



2. Надати право радам адвокатів регіонів за заявами адвокатів, які  були 

вимушені покинути місце свого постійного проживання, у зв’язку з 

проведенням АТО/ООС, приймати рішення про звільнення, зменшення 

або відтермінування сплати щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування на весь час особливого 

періоду, що пов’язаний із збройною агресією на території України. 

3. Рішення про звільнення адвокатів від сплати щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у випадках, 

передбачених пунктами 1 та 2 цього рішення, приймається за наявності 

підтверджуючих документів відповідного статусу заявника.  

4. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

заявника, 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/          І.В. Колесников 

 

 

 

 


