
 

 

 

РІШЕННЯ № 50 

Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України 

та Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування (нова редакція) 

 

«03» липня 2021 року            м. Кам’янець-Подільський 

Рада адвокатів України, заслухавши Заступника Голови Ради адвокатів 

України Гвоздія В.А. щодо запропонованих змін до Порядку ведення Єдиного 

реєстру адвокатів України, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 

17 грудня 2012 року № 26 (з наступними змінами та доповненнями), 

Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування, затвердженого в новій редакції рішенням Ради адвокатів 

України від 03 лютого 2017 року № 4 (зі змінами), а також редакційної правки 

до додатку № 3 рішення Ради адвокатів України від 13 жовтня 2018 року          

№ 176, врахувавши пропозиції, зауваження та доповнення членів Ради 

адвокатів України, керуючись статтями 17, 55, 57 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», Розділом ІІ Положення про Раду 

адвокатів України, вирішила: 

 

1. Внести та затвердити зміни, доповнення до Порядку ведення Єдиного 

реєстру адвокатів України, затвердженого рішенням Ради адвокатів 

України від 17 грудня 2012 року № 26, з наступними змінами та 

доповненнями (Додаток № 1). 

2. Внести та затвердити зміни до Положення про внески на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування, затвердженого в новій редакції 

рішенням Ради адвокатів України від 03 лютого 2017 року № 4 (зі 

змінами), та редакційну правку до додатку № 3 рішення Ради адвокатів 

України від 13 жовтня 2018 року № 176 (Додаток № 2). 

3. Секретарю 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 

Секретар Ради адвокатів України  /підпис/            І.В. Колесников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Додаток № 1 

до рішення Ради адвокатів України 

від «03» липня 2021 року № 50 

 

ЗМІНИ та ДОПОВНЕННЯ 

до Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України 

(затверджений рішенням РАУ № 26 від 17 грудня 2012 року, із змінами та доповненнями) 

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

1.1. у підпункті 3.1.7. після слів «займаної посади в органах адвокатського 

самоврядування» додати такі слова: «… займаної посади, членства в 

Комітетах при Національній асоціації адвокатів України; займаної посади, 

членства в комітетах при радах адвокатів регіонів…». 

1.2. у пункті 3.4. додати наступне речення: «У випадку порушення вказаного 

терміну рада адвокатів регіону може звернутись до КДКА регіону щодо 

притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності». 

2. У статті 4 «Внесення змін до відомостей, що містяться в ЄРАУ» 

Порядку: 

2.1. додати підпункт 4.8.1. наступного змісту: «4.8.1. У випадку виникнення 

змін серед складу учасників організаційно – правових форм адвокатського 

об’єднання чи адвокатського бюро заяву про внесення відповідної 

інформації в ЄРАУ має право подавати керівник адвокатського об’єднання 

чи адвокатського бюро з копіями підтверджуючих документів». 

2.2. пункт 4.11 викласти у новій редакції наступного змісту: 

«4.11. У випадку надсилання адвокатом заяви про внесення будь-яких змін 

до відомостей, що містяться в ЄРАУ засобами поштового  зв’язку, 

справжність підпису адвоката на заяві засвідчується нотаріально. У 

випадку надходження відповідної заяви за допомогою електронної пошти 

(електронний лист може бути прийнятий виключно, якщо він надійшов з 

адреси електронної пошти, яка зазначена в профайлі адвоката в ЄРАУ) 

така заява має бути скріплена Електронним цифровим підписом. Додатки 

до заяв (якщо вони передбачені цим Порядком) повинні бути завірені 

нотаріально (у випадку надсилання заяви засобами поштового зв’язку), 

 або ЕЦП (у випадку надсилання заяви за допомогою електронної пошти)». 

 

_______________ 



 
 
 

 

Додаток № 2 

до рішення Ради адвокатів України 

від «03» липня 2021 року № 50 

ЗМІНИ  

до Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування (затверджений в новій редакції рішенням РАУ № 4 від 03 лютого            

2017 року, зі змінами) та додатку № 3 рішення Ради адвокатів України від                   

13 жовтня 2018 року № 176 

1. Здійснити редакційну правку у Додатку № 3 рішення Ради адвокатів 

України від 13 жовтня 2018 року № 176, замінивши слова “підпункт 

2.21 пункту 2” на слова “пункт 2.21 розділу 2”. 

2. Виключити пункт 2.22 розділу 2 “Щорічні внески адвокатів на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування” Положення.  

_______________ 

 


