
 

 

РІШЕННЯ № 75 

Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України 

та рішення Ради адвокатів України № 190 від 22 вересня 2017 року 
 

«10» вересня 2021 року                           м. Чернівці 

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) та до 

рішення Ради адвокатів України № 190 від 22 вересня 2017 року, 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 до підпункту 3.1.6. пункту 3.1. статті 3 

Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України, виклавши його 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, 

інформація про підвищення кваліфікації, які є обов’язковими для 

внесення адміністраторами ЄРАУ, а також можливість внесення 

електронного варіанту власної фотокартки адвоката». 

2. Внести зміни у пункт 2 рішення Ради адвокатів України № 190 від             

22 вересня 2017 року, виклавши його у наступній редакції: 

«2. Встановити можливість подання, заміни та/або вилучення адвокатом 

електронної версії власної фотокартки у базі даних Єдиного реєстру 

адвокатів України.  

Для внесення до бази даних Єдиного реєстру адвокатів України 

електронна версія власної фотокартки 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, також, не може бути зайвих 

предметів, квітів тощо;  

 окуляри не повинні мати затемнені лінзи, рамка окулярів не повинна 

прикривати очі; 

 не може бути підтверджено фото зроблене в форматі "селфі"». 

3. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

ради адвокатів 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


