
 

 

 

 

РІШЕННЯ № 37 

Про застосування пункту 13-1.8. Регламенту ради адвокатів регіону 
 

 

«25» березня 2022 року                 м. Мукачево 

 

Рада адвокатів України, заслухавши пропозицію представника адвокатів 

Рівненської області у складі Ради адвокатів України  Лазарчук Г.В. про надання 

роз’яснення застосування пункту 13-1.8. Регламенту ради адвокатів регіону у 

період воєнного стану на території України, зазначає наступне. 

Відповідно до пункту 13-1.8. Регламенту ради адвокатів регіону, 

затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 25 жовтня 2014 року                  

№ 178, із змінами та доповненнями, учасники засідання ради адвокатів регіону 

(заявники, скаржники, тощо) можуть брати участь у онлайн - засіданні в режимі 

відеоконференції з використанням власних технічних засобів. Підтвердження 

особи учасника здійснюється із застосуванням електронного підпису, а якщо 

особа не має такого підпису, то у порядку, визначеному Законом України              

«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус» або РАР відповідно чинного законодавства; 

враховуючи введення на території України з 24 лютого 2022 на території 

України воєнного стану; 

для забезпечення достовірності інформації та ідентифікації осіб, які не 

можуть підтвердити свою особу із застосуванням електронного підпису 

членами ради адвокатів регіону, а також з метою реалізації повноважень 

радами адвокатів регіонів, визначених Законом України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність»; 

врахувавши пропозиції, зауваження та доповнення членів Ради адвокатів 

України щодо роботи рад адвокатів регіонів, керуючись статтями 55, 57 Закону 



 
 
 

 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Розділом ІІ Положення 

про Раду  адвокатів України, Регламентом ради адвокатів регіону, вирішила: 

1. Роз’яснити, що у період дії воєнного стану, під час проведення радою 

адвокатів регіону онлайн - засідання в режимі відеоконференції в 

реальному часі, вважати демонстрацію особою під час такого 

засідання на веб-камеру документа, що посвідчує її особу, 

підтвердженням такої особи. 

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/                       І.В. Колесников 


