
 

 

 

РІШЕННЯ № 223 

Про внесення змін та затвердження в новій редакції рішення Ради 

адвокатів України № 217 від 13 грудня 2018 року «Про надання 

роз’яснення щодо проходження стажистом адаптаційного курсу в професію 

у Вищій школі адвокатури Національної асоціації адвокатів України» 

 

«13» грудня 2018 року            м. Київ  

Рада адвокатів України, обговоривши запропоновані Заступником Голови 

Ради адвокатів України Гвоздієм В.А. зміни до рішення Ради адвокатів України  

№ 217, врахувавши пропозиції, зауваження та доповнення членів Ради 

адвокатів України, керуючись ст. 55 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», Положення про Раду адвокатів України, вирішила: 

1. Внести зміни до п. 1 рішення Ради адвокатів України № 217 від 13 грудня 

2018 року та затвердити в новій редакції рішення Ради адвокатів України 

№ 217 від 13 грудня 2018 року «Про надання роз’яснення щодо 

проходження стажистом адаптаційного курсу в професію у Вищій школі 

адвокатури Національної асоціації адвокатів України», що додається. 

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити  

ради адвокатів регіонів, а також на офіційному веб-сайті Національної 

асоціації адвокатів України. 

 

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

 

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

 



 

 

РІШЕННЯ № 217 

Про надання роз’яснення щодо проходження стажистом адаптаційного 

курсу в професію у Вищій школі адвокатури Національної асоціації 

адвокатів України 

 (нова редакція, із змінами внесеними рішенням Ради адвокатів України № 223 від 13 грудня 

2018 року) 

«13» грудня 2018 року            м. Київ 

Рада адвокатів України, заслухавши Заступника Ради адвокатів України 

Гвоздія В.А. щодо проходження стажистом адаптаційного курсу в професію у 

Вищій школі адвокатури Національної асоціації адвокатів України, у зв’язку з 

ухваленням рішення № 217 від 13 грудня 2018 року, врахувавши пропозиції, 

зауваження та доповнення членів Ради адвокатів України, керуючись               

статтею 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 

Положенням Ради адвокатів України, вирішила: 

1. Роз’яснити, що особи, які розпочали стажування для отримання свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю після 01 червня 2018 року 

зобов’язані пройти адаптаційний курс в професію адвоката у Вищій школі 

адвокатури Національної асоціації адвокатів України, визначений 

Положенням про організацію та порядок проходження стажування для 

отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльність, затвердженим у новій редакції рішенням Ради адвокатів 

України №80 від 01.06.2018 року. 

2. Особи, які розпочали стажування після 01 червня 2018 року та отримали 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю до прийняття 

рішення Ради адвокатів України № 217 від 13 грудня 2018 року (в новій 

редакції), зобов’язані пройти вищезазначений курс протягом 30 (тридцяти) 

днів з дня внесення відомостей стосовно них, як адвокатів, в ЄРАУ та 

надати відповідній раді адвокатів регіону підтвердження про проходження 

адаптаційного курсу в професію. 

3. Головам рад адвокатів регіонів повідомити вищезазначених осіб про 

прийняте рішення Ради адвокатів України № 217 від 13 грудня 2018 року 

«Про надання роз’яснення щодо проходження стажистом адаптаційного 

курсу в професію у Вищій школі адвокатури Національної асоціації 

адвокатів України» (в новій редакції). 



 
 
 

 

4. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити  

ради адвокатів регіонів, а також на офіційному веб-сайті Національної 

асоціації адвокатів України. 

 

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

 

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

 


