
 

 

РІШЕННЯ № 222 

 

Про внесення змін до зразка посвідчення адвоката України, затвердженого 

рішенням Ради адвокатів України № 30 від 17 грудня 2012 року 

«27» вересня 2013 року         м. Львів 

 

Відповідно до абзацу 2, частини другої статті 12 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» Рада адвокатів України вирішила: 

 

1. Внести зміни до опису зразка посвідчення адвоката України 

затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 30 від 17 грудня 

2012 року, що додається; 

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

ради адвокатів регіонів (Автономної Республіки Крим, області, міста 

Києва, міста Севастополя).  

3. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття. 

 

 

 

Голова Ради адвокатів України  [підпис] Л.П. Ізовітова 

 

Секретар Ради адвокатів України  [підпис] П.М. Гречківський 



Додаток №1 

До рішення ради адвокатів України  

№ 222 від 27 вересня 2013 року 

 

Опис посвідчення адвоката України. 

1. Посвідчення адвоката є документом, що посвідчує особу, оформляється і 

видається особі, яка склала присягу адвоката України. 

2. Посвідчення адвоката виготовляється у формі картки. 

3. На лицьовому боці посвідчення адвоката інформація розміщується у такій 

послідовності: 

1) назва документа; 

2) назва недержавної некомерційної професійної організації, яка об’єднує всіх 

адвокатів України; 

3) ім’я особи; 

4) дата народження; 

5) номер посвідчення; 

6) дата видачі посвідчення; 

7) підпис адвоката. 

У лівій частині лицьового боку посвідчення адвоката розміщується 

відцифрований образ обличчя особи. 

У правій частині лицьового боку посвідчення адвоката розміщується 

символіка Національної асоціації адвокатів України. 

4. На зворотному боці посвідчення адвоката інформація розміщується у такій 

послідовності: 

1) назва документа; 

2) номер свідоцтва; 

3) дата видачі свідоцтва; 

4) номер та дата видачі рішення уповноваженого суб’єкту, що видав 

документ; 

5) підпис голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів 

України. 



 

Продовження додатка 1 

5. Під назвою документу зі зворотного боку посвідчення адвоката розміщується 

символіка Національної асоціації адвокатів України. 

6. Посвідчення адвоката України видається безоплатно радою адвокатів регіону 

у день складення присяги адвоката України. 

7. . Посвідчення адвоката не обмежується віком особи та є безстроковим.  

 


