
 

 
 

 

РІШЕННЯ № 38 

Щодо питань пов’язаних із внесенням  відомостей 

до Єдиного реєстру адвокатів України 

 

 
 

«12» квітня 2019 року                            Дніпропетровська обл.,                                                                                                 

Новомосковський р-н, с. Піщанка  

 

26 березня 2019 року на адресу Національної асоціації адвокатів України 

надійшло звернення Роспотнюка Владислава Олександровича щодо внесення 

відомостей стосовно нього до Єдиного реєстру адвокатів України з 

додатками, у тому числі копія свідоцтва про складення кваліфікаційного 

іспиту серії КВ № 000823 від 16 січня 2019 року, що свідчить про успішне 

складення ним іспиту та отримання відповідного документу. 

Рада адвокатів України, проаналізувавши означене звернення та додані 

до нього документи, врахувавши раніше ухвалені рішення з приводу 

адвокатського самоврядування в місті Києві та пов’язаних з цим питань, в 

межах повноважень та керуючись при цьому приписами Закону України 

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

України, звернула увагу на наступне. 

14 квітня 2016 року  Радою адвокатів міста Києва ухвалено рішення                    

№ 47 про направлення Роспотнюк Владислава Олександровича для 

проходження стажування. Відповідно до копії звіту про оцінку стажування 

від 19 жовтня 2016 року Роспотнюк Владислав Олександрович  успішно 

виконав затверджений план стажування. 10 листопада 2016 року Радою 

адвокатів міста Києва ухвалено рішення № 56 про видачу Роспотнюк 

Владиславу Олександровичу свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю на підставі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту за 

підписом Рудакової В.В. як Голови Київської міської кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури, видане на підставі рішення Київської 

міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, що є неможливим 

у розумінні Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а 



також суперечить та порушує рішення Ради адвокатів України і акти 

Національної асоціації адвокатів України.  

17 листопада 2016 року Рада адвокатів України рішенням № 267 визнала 

факт відновлення адвокатського самоврядування в місті Києві, про що 

свідчить, у тому числі, сформування Конференцією адвокатів міста Києва                 

10 вересня та 08 жовтня 2016 року Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури м. Києва (Голова – Орлов Ігор Федорович). 

Радою адвокатів України встановлено, що Роспотнюк Владислав 

Олександрович 16 січня 2019 року склав кваліфікаційний іспит перед 

належним (повноважним) органом – Кваліфікаційно-дисциплінарною 

комісією адвокатури м. Києва (Голова – Орлов Ігор Федорович) та отримав 

відповідне свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту від 16 січня  

2019 року серії КВ № 000823.  

Враховуючи наведене, Рада адвокатів України вважає, що успішне 

складення Роспотнюк Владиславом Олександровичем кваліфікаційного 

іспиту 16 січня 2019 року перед належним органом – КДКА м. Києва 

підтверджує його право на заняття адвокатською діяльністю. 

Також Рада адвокатів України взяла до уваги, що новобраному Голові 

Ради адвокатів міста Києва Рябенку П.К. до цього часу не передано 

колишньою Головою Ради адвокатів міста Києва Рафальською І.В. печатки та 

документів про діяльність ради адвокатів регіону з жовтня 2012 року по                 

08 жовтня  2016 року, а також інших документів щодо питань, пов’язаних із 

стажуванням, видачею свідоцтв про право на заняття адвокатською 

діяльністю тощо, які подані особами до Ради адвокатів міста Києва за 

означений період.  

З огляду на викладене, Рада адвокатів України, розглянувши лист 

Роспотнюка В.О. від 26 березня 2019 року щодо внесення відомостей до 

Єдиного реєстру адвокатів України з додатками, врахувавши пропозиції, 

зауваження та доповнення членів Ради адвокатів України та Голови Ради 

адвокатів міста Києва Рябенка П.К., а також рішення Ради адвокатів України 

від 16 листопада 2017 року № 248, з метою урегулювання питання видачі 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які 

підтвердили право на зайняття адвокатською діяльністю склавши іспит в 

уповноваженої (належної) кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

регіону та розпочали стажування до 08 жовтня 2016 року на підставі рішення 

Ради адвокатів міста Києва, керуючись статтями 55, 57 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів 

України, Регламентом Ради адвокатів України, вирішила: 

1. Встановити, що особам, які до 11 червня 2016 року склали 

кваліфікаційний іспит та отримали свідоцтво про складення 

кваліфікаційного іспиту у неуповноваженого (неналежного) органу в 

місті Києві - «КМ КДКА», однак на підставі такого свідоцтва були до 



08 жовтня 2016 року допущені до стажування Радою адвокатів міста 

Києва, а також успішно склали  кваліфікаційний іспит та отримали 

свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту в уповноваженої 

(належної) кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, 

зараховується строк стажування до 08 жовтня 2016 року включно. 

2. Радам адвокатів регіонів дозволити за заявами осіб, зазначеними у п.1 

цього рішення, приймати рішення про продовження їх стажування у 

іншому регіоні, затверджувати результати проходження такого 

стажування та видавати свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю. Для цього такі особи разом із заявою подають до ради 

адвокатів регіону відповідні підтверджуючі документи про початок та 

проходження стажування для затвердження його результатів і 

прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на зайняття 

адвокатською діяльністю до 08 жовтня 2016 року. 

3. Радам адвокатів регіонів дозволити за заявами осіб, які завершили 

стажування відповідно до п.2 цього рішення, вносити відомості до 

Єдиного реєстру адвокатів України. 

4. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

ради адвокатів регіонів, заявника та оприлюднити на офіційному веб-

сайті Національної асоціації адвокатів України. 

 

Голова Ради адвокатів України  /підпис/            Л.П. Ізовітова 

 

Секретар Ради адвокатів України /підпис/            І.В. Колесников 


