
 
 

РІШЕННЯ № 100 

 

Про допуск до складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на 

заняття адвокатською діяльністю адвокатів Автономної Республіки 

Крим, міста Севастополя, Донецької та Луганської областей 

 

 

«30» серпня  2014 року             м. Херсон 

 

Рада адвокатів України, розглянувши звернення Мальцева О.В. про 

допуск до складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття 

адвокатською діяльністю, з урахуванням ситуації, що склалася на території 

України, з метою реалізації бажання та права осіб із Автономної Республіки 

Крим, міста Севастополя, Донецької і Луганської областей на здійснення 

адвокатської діяльності на території України, відповідно 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, керуючись статтею 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», Положенням про Раду адвокатів України, вирішила:  

1. Установити, що особи, які постійно проживали на тимчасово окупованій 

території Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, та особи, які 

змушені були залишити місце свого постійного проживання в зоні 

проведення антитерористичної операції на території Донецької та/або 

Луганської областей, можуть звертатися із заявою про допуск до 

складення кваліфікаційного іспиту з усіма необхідними доданими до неї 

документами до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

регіону за місцем свого нового проживання або тимчасового 

перебування, як виняток до правила, викладеного у п. 3.1. частини 

третьої 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, без дотримання 

шестимісячного строку проживання на території відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці. 



2. Кваліфікаційно-дисциплінарним комісіям адвокатури регіонів: 

- при отриманні звернень осіб, зазначених у пункті 1 цього рішення, за 

умови наявності усіх необхідних документів, здійснювати їх допуск до 

складення кваліфікаційного іспиту; 

- додатково до необхідних документів, передбачених Порядком 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, отримувати від осіб, зазначених у пункті 1 цього 

рішення, письмові заяви про те, що вони протягом останніх двох років 

не складали кваліфікаційний іспит, не отримували свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю та/або не позбавлялись його; 

- у разі допуску осіб, зазначених у пункті 1 цього рішення, до складення 

кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською 

діяльністю в Україні, повідомляти про це кваліфікаційно-дисциплінарні 

комісії адвокатури та ради адвокатів Автономної Республіки Крим, міста 

Севастополя, Донецької та Луганської областей, а також Вищу 

кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.  

3. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

заявника, ради адвокатів та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії 

адвокатури (Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та 

Севастополя).  

 
 

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

 

  

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


