
 

РІШЕННЯ № 286 

Про затвердження роз’яснення щодо правомірності включення адвоката до 

Реєстру керівників стажування та здійснення ним керівництва 

стажуванням у випадку розбіжності між фактичним місцем проведення 

стажування та робочим місцем адвоката 

 

 

«15» грудня 2016 року                             м. Київ 
 

Рада адвокатів України, керуючись статтею 55 Закону України                

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

України, вирішила: 

1. Затвердити роз’яснення щодо правомірності включення адвоката до Реєстру 

керівників стажування та здійснення ним керівництва стажуванням у 

випадку розбіжності між фактичним місцем проведення стажування та 

робочим місцем адвоката, що додається.  

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити ради 

адвокатів та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури регіонів, а 

також оприлюднити його на офіційному веб-сайті Національної асоціації 

адвокатів України. 

 

 

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

 

 

Секретар Ради адвокатів України [підпис]        П.М. Гречківський  
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Додаток 1  

до рішення Ради адвокатів України  

від «15» грудня 2016 року № 286 

 

Щодо правомірності включення адвоката  

до Реєстру керівників стажування та здійснення  

ним керівництва стажуванням у випадку розбіжності  

між фактичним місцем проведення стажування та  

робочим місцем адвоката 

  

 

Рада адвокатів України, розглянувши звернення Голови Ради адвокатів 

Хмельницької області Вагіної Н.А. про роз’яснення з питання щодо 

правомірності включення адвоката до Реєстру керівників стажування та 

здійснення ним керівництва стажуванням у випадку розбіжності між фактичним 

місцем проведення стажування та робочим місцем адвоката, врахувавши 

пропозиції, зауваження та доповнення членів Ради адвокатів України, надає 

наступні роз’яснення. 

Відповідно до частини другої статті  17 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» адресою робочого місця адвоката є місцезнаходження 

обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності, або адреса 

фактичного місця здійснення адвокатської діяльності, якщо вона є відмінною від 

місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської 

діяльності. У разі наявності декількох адрес робочих місць адвоката до Єдиного 

реєстру адвокатів України вноситься лише одна адреса робочого місця адвоката. 

Згідно з п.п. 4.2.5. пункту 4.2. розділу 4 Положення про організацію та 

порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю (надалі – Положення), затвердженого рішенням 

Ради адвокатів України № 114  від 25  вересня  2015  року, заява про включення 

адвоката до реєстру керівників стажування має містити адресу робочого місця 

адвоката, на базі якого відбуватиметься стажування, та засоби зв’язку.  У даному 

випадку Положення не передбачає, щоб робоче місце адвоката, яке вказано ним 

в Єдиному реєстрі адвокатів України, співпадало із іншим робочим місцем 

адвоката, на базі якого відбуватиметься стажування.  

Таким чином, зазначення адвокатом, який виявив бажання бути керівником 

стажування, або який включений до реєстру керівників стажування, адреси 

робочого місця, на базі якого відбуватиметься стажування, іншої адреси, ніж та, 

що зазначена у Єдиному реєстрі адвокатів України, є цілком правомірним. 

Оскільки Законом не обмежена наявність у адвоката декількох робочих 

місць, також є правомірним вільний вибір адвокатом робочого місця, на базі 

якого відбуватиметься стажування. 
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У випадку встановлення факту здійснення керівництва стажування за 

іншою адресою, ніж та, яка була вказана адвокатом при включенні його до 

реєстру керівників стажування, і якщо дана обставина не є незначним технічним 

упущенням самого адвоката, а суттєво впливає на проходження стажування чи 

на здійснення контролю зі сторони ради адвокатів регіону за проходженням 

стажування, рада адвокатів регіону в кожному окремому випадку, оцінивши всі 

обставини, відповідно до пункту 7.7. Положення вправі прийняти рішення про 

відсторонення адвоката від керівництва стажуванням. 

_______________ 


