
Перелік документів необхідних для складення кваліфікаційного іспиту 

згідно до Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядок 

складення кваліфікаційного іспиту та методика оцінювання результатів складення 

кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в 

Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17.12.2013, зі 

змінами 

Особа, яка виявила бажання набути статус адвоката (далі – Заявник), 

звертається до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону за 

місцем проживання із: 

1. Заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту. 

2. Письмова згода  на обробку персональних даних, проведення перевірки 

повноти та достовірності повідомлених ним відомостей та зобов’язання про 

надання необхідних для перевірки документів на запит КДКА. 

3. Документ державного зразка, що підтверджує набуття Заявником повної 

вищої освіти за спеціальностями «правознавство», «правоохоронна 

діяльність», «міжнародне право» (оригінал та нотаріально посвідчену копію). 

4. Документ (документи) про підтвердження наявності у Заявника стажу роботи 

в галузі права не менше, ніж два роки (оригінал та нотаріально чи за місцем 

роботи посвідчену копію). Документи, що підтверджують стаж помічника 

адвоката є: трудовий договір з адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським 

об’єднанням), довідка (довідки) з компетентного органу (органів) про суму 

сплаченого єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб за 

час роботи на посаді помічника адвоката. 

5. Документ встановленої форми (довідка, витяг) компетентного органу про 

відсутність судимості. 

6. Довідку медичної установи про стан здоров’я Заявника (медична довідка про 

проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних 

оглядів форма № 122-2/о, затверджена Наказом МОЗ України №12 від 

17.01.2002 року). 

7. Власноруч написану, засвідчену особистим підписом, довідку про 

підтвердження того, що за останні два роки, які передували зверненню, 

заявник не складав кваліфікаційного іспиту на право заняття адвокатською 

діяльністю в жодній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури 

регіону, що йому не видавалось свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю та не приймалось рішення про позбавлення такого свідоцтва. 

8. Оригінал та копію документу, який у встановленому законом порядку, 

підтверджує реєстрацію місця проживання Заявника. 

9. Копію картки фізичної особи-платника податків, за виключенням випадків, 

коли особа відповідно до закону має право не отримувати таку картку. 


