
 

РІШЕННЯ № 39 

Про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю 

особі, стосовно якої існують обставини несумісності 

 

«16» лютого 2017 року                м. Київ 

Рада адвокатів України, розглянувши звернення Голови Ради адвокатів 

Сумської області Ковальової О.М. від 08 листопада 2016 року № 94 та 

Голови Ради адвокатів Херсонської області Мокіної І.В. від 01 грудня        

2016 року № 115/1/01-09 щодо роз’яснення деяких положень рішення Ради 

адвокатів України від 13 червня 2016 року № 166 «Про затвердження 

роз’яснення з питань направлення на стажування та видачі за результатами 

його проходження свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю 

особам, стосовно яких існують обставини несумісності», врахувавши 

пропозиції, зауваження та доповнення членів Ради адвокатів України, 

керуючись статтями 7, 10, 11, 12, 55 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів України, 

вирішила: 

1. Роз’яснити, що у випадку, якщо за результатами позитивного 

оцінювання стажування радою адвокатів регіону у порядку статті 10 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» ухвалено 

рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю особі, стосовно якої існують визначені статтею 7 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» обставини 

несумісності, остання повинна усунути їх протягом 30 днів з дня 

прийняття цього рішення і до моменту складення перед радою адвокатів 

регіону присяги адвоката України.    

2. У випадку не усунення особою у визначений строк обставин 

несумісності, остання не може бути приведена до присяги, а рада 

адвокатів регіону скасовує рішення про видачу свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю з підстави невідповідності такої особи 

вимогам, визначеним у статтях 6, 7 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність». Така особа може повторно пройти стажування, 



якщо на момент повторного направлення її на стажування діятиме 

свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту. 

3. Привести у відповідність до цього рішення Положення про організацію 

та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльність, шляхом затвердження 

його у новій редакції.   

4. 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 

 

 

  


