УВАГА!!!
Порядок здійснення замовлення на виготовлення ПОСВІДЧЕННЯ адвоката України!

Відповідно до положень статті 12 Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність» усім адвокатам, які склала присягу адвоката України,
Радою адвокатів регіону у день складення присяги безоплатно видаються
посвідчення адвоката України,	
   зразка затвердженого Радою адвокатів
України.
На виконання цього припису Рішеннями № №30,31 прийнятими Радою
адвокатів України 17 грудня 2012 р. були затверджені зразки посвідчень
адвокатів України та адвокатів - членів органів адвокатського
самоврядування.
Для оперативного, зручного та злагодженого процесу виготовлення
персоналізованих посвідчень адвоката України, членів адвокатського
самоврядування Національна асоціація адвокатів України передбачила
можливість оформлення радою адвокатів регіонів заявки на випуск
посвідчень через офіційний сайт НААУ.
Увага !!! Оформити заяву на отримання адвокатського посвідчення
можуть лише ті адвокати, відомості щодо яких підтверджені в базі даних
єдиного реєстру адвокатів України! http://www.unba.org.ua/erau/
Рада адвокатів Одеської області звертається до всіх адвокатів
Одеського регіону з проханням в найкоротший строк оформити заявку
для отримання посвідчення адвоката України!
Для оформлення заяви необхідно:
Звернутись із заявою довільної форми до Ради адвокатів Одеської
області за адресою: вул. Грецька, 25, м. Одеса, поштовий індекс 65026
До заяви додаються:
1) Фотографія особи, яка бажає отримати посвідчення України, що має
відповідати наступним вимогам:
Формат файлу – JPEG
Розмір файлу – не більше 250 Кбайт
Фотографія має бути кольоровою, розмір - 3х4
Зміст: на фотографії мають бути зображені обличчя повністю, шия та плечі;
фон – білий;
На фотографії мають бути відсутні будь-які сторонні предмети.
*Фотографія замовляється адвокатом безпосередньо у фото ательє
в електронній формі (на електронному носії), оскільки власноруч
відскановані фотозображення не відповідатимуть вимогам якості.

2) Підпис особи, яка бажає отримати посвідчення адвоката України.
Підпис робиться на аркуші паперу формату А 4, потім сканується і
зберігається з дотриманням наступних вимог:
1.формат файлу – JPEG
2. Розмір файлу – не більше 100 Кбайт
3. Підпис виконується чорнилами чорного кольору.
4. При скануванні необхідно виділити виключно
	
  
	
  
як область сканування.
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ß-------- область сканування

Примітка: Фотографію та підпис слід надавати на відповідному
цифровому носіях (флешці, диску та інших призначених для зберігання та
обміну електронних даних пристроях). Підпис додатково подається на
матеріальному носії (аркуш А4).
Дані, що не відповідають вищевикладеним вимогам Радою адвокатів
Одеської області НЕ приймаються!!! Відповідність даних встановленим
вимогам буде перевірятись одночасно при їх отриманні співробітниками
Ради адвокатів Одеської області.

