
 

 

РІШЕННЯ № 8 

Про внесення змін до Порядку ведення  

Єдиного реєстру адвокатів України (нова редакція) 
 

«21» лютого 2023 року                    м. Київ 

Рада адвокатів України, заслухавши заступника Голови Ради адвокатів 

України Гвоздія В.А. про внесення змін до Порядку ведення Єдиного 

реєстру адвокатів України (нова редакція), врахувавши пропозицію 

представника адвокатів Рівненської області у складі Ради адвокатів України 

Лазарчук Г.В. та доповнення Голови Ради адвокатів України Ізовітової Л.П., 

керуючись статтями 17, 55, 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», Розділом ІІ Положення про Раду адвокатів України, Регламентом 

Ради адвокатів України, вирішила: 

1. Внести зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України 

(нова редакція), затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 74 

від 22 серпня 2022 року зі змінами: 
 

- виклавши пункт 3.7. розділу 3 в наступній редакції: 

«Реєстратор (створювач) Адміністратора бази даних ЄРАУ, у разі 

виявлення недостовірних відомостей в ЄРАУ, щодо отримання 

адвокатом свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, 

негайно повідомляє про це адвоката та Адміністратора ведення ЄРАУ.  
 

З часу такого виявлення, в профайлі адвоката відображається 

інформація про те, що такі відомості в ЄРАУ щодо права на заняття 

адвокатською діяльністю не підтверджені адвокатом та не відповідають 

вимогам достовірності, згідно Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» та Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів 

України.  
 

Дані відомості не можуть бути використані як підтвердження права на 

заняття адвокатською діяльністю, до надання адвокатом належних 

документів на підтвердження достовірності зазначених відомостей, 

якими є рішення відповідної ради адвокатів регіону, кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури регіону.  



 
 
 

 

 

У разі надання адвокатом зазначених підтверджуючих документів, 

реєстратор (створювач) Адміністратора бази даних ЄРАУ вносить 

(підтверджує) відомості про адвоката до ЄРАУ на підставі рішення 

Адміністратора ЄРАУ – Ради адвокатів України.»; 
 

- доповнивши пункт 4.8. розділу 4 новим абзацом наступного змісту: 

«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.»; 
 

- виклавши пункт 4.11. розділу 4 в наступній редакції:  

«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).». 
 

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

ради адвокатів регіонів, а також на офіційному вебсайті Національної 

асоціації адвокатів України. 

 

Голова Ради адвокатів України   /підпис/           Л.П. Ізовітова 

 

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


