
 
 

 
 

 

 Рішення №249 

 

Про надання роз’яснень щодо видачі посвідчення адвоката України особі, 

яка склала присягу адвоката України та щодо випуску посвідчення адвоката 

України нового зразка 

 

«19» листопада 2013 року        м.Київ 

 

Відповідно до статті 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», Положення про Раду адвокатів України, Рада адвокатів України  

вирішила: 

 

1. Затвердити роз’яснення щодо видачі посвідчення адвоката України 

особі, яка склала присягу адвоката України та щодо випуску 

посвідчення адвоката України нового зразка, що додається. 

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

ради адвокатів регіонів (Автономної Республіки Крим, областей, 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  

Від 19 листопада 2013 року № 249 

 

Щодо видачі посвідчення адвоката України  

особі, яка склала присягу адвоката України  

та щодо випуску посвідчення адвоката України  

нового зразка 

 

Відповідно до статті 12 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» особі, яка склала присягу адвоката України, радою адвокатів регіону у 

день складення присяги безоплатно видається посвідчення адвоката України, яке 

не обмежується віком особи та є безстроковим.  

Законом встановлено, що зразок посвідчення адвоката України 

затверджується Радою адвокатів України, а саме рішенням від 17 грудня 2012 

року № 30  Рада адвокатів України затвердила зразок посвідчення адвоката 

України із подальшими змінами, прийнятими рішенням від 27 вересня 2013 року 

№ 222. Тому особам, які щойно склали присягу адвоката України та отримали 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю видаються посвідчення 

адвоката України нового зразка. 

Посвідчення адвоката України виготовляються із спеціального пластику та 

друкуються з використанням сучасних технологій захисту від підробок на 

підставі затвердженого Радою адвокатів України зразка.  

Відповідно до частини 2 Розділу Х Перехідних Положень Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» посвідчення адвоката України, видані 

до набрання чинності цим Законом, є чинними і н підлягають обміну або заміні. 

 

________________ 


