
 
РІШЕННЯ № 195 

 

Про внесення змін до Порядку допуску до складення кваліфікаційного 

іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики 

оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття 

права на заняття адвокатською діяльністю в Україні 

 

 

«13» вересня 2016 року                м. Київ 

 

Рада адвокатів України, заслухавши та обговоривши пропозицію 

заступника Голови Ради адвокатів України Гвоздія В.А. щодо приведення у 

відповідність до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні» положень Порядку допуску до складення 

кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та 

методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для 

набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого 

рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 270 (з останніми 

змінами від 11 червня 2016 року), керуючись статтею 55 Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів 

України, вирішила:  

1. Внести та затвердити зміни до Порядку допуску до складення 

кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та 

методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для 

набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, 

затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 

2013 року (з останніми змінами від 11 червня 2016 року), що додаються. 

2. В.о. Секретаря Ради адвокатів України про прийняте рішення 

повідомити ради адвокатів та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії 

адвокатури регіонів, а також розмістити його на офіційному веб-сайті 

Національної асоціації адвокатів України.  

 

Голова Ради адвокатів України            підпис             Л.П. Ізовітова  

 

В.о. Секретаря Ради адвокатів України      підпис            Л.Ю. Величко 

 



Додаток 1 

до рішення Ради адвокатів України 

від 13 вересня 2016 року № 195 
 

 

 

ЗМІНИ 

до Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку 

складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів 

складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття 

адвокатською діяльністю в Україні (нова редакція) 

 

(затверджений рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року     

№ 270, із змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 

2014 року № 101, із змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України  

від 25 жовтня 2014 року № 179, із змінами, внесеними рішенням Ради 

адвокатів України від 25 вересня 2015 року № 104, із змінами, внесеними 

рішенням Ради адвокатів України від 11 червня 2016 року № 150)  

 

1. Пункт 3 Розділу 2 «Вимоги до особи, яка звертається із заявою про 

допуск до складення кваліфікаційного іспиту» Порядку викласти у 

наступній редакції: 

«3. При визначенні місця проживання особи необхідно керуватися 

вимогами Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні». »; 

2. Виключити підпункти 3.1. та 3.2. пункту 3 Розділу 2 «Вимоги до особи, 

яка звертається із заявою про допуск до складення кваліфікаційного 

іспиту» Порядку наступного змісту: 

«3.1. Місцем проживання фізичної особи визнається адміністративно-

територіальна одиниця, на території якої вона проживає строком понад 

шість місяців на рік (стаття 3 Закону України «Про свободу пересування 

та вільний вибір місця проживання в Україні»);»; 

«3.2. Громадянин України, іноземець чи особа без громадянства, які 

постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом 

десяти днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати 

таке місце проживання (стаття 6 Закону України «Про свободу 

пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»);». 

______________ 


