
 

РІШЕННЯ № 156 

Про деякі питання реалізації Висновків спеціальної тимчасової комісії з 

перевірки діяльності органів адвокатського самоврядування міста 

Києва  

 

«11» червня 2016 року м. Одеса 

 

Рада адвокатів України, відповідно до ухвалених 11 червня 2016 року 

рішень №№ 153, 154, 155, врахувавши пропозиції, зауваження та доповнення 

членів Ради адвокатів України, керуючись статтею 17, Розділом VІІ Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Порядком ведення 

Єдиного реєстру адвокатів України, Розділом ІІ Положення про Раду 

адвокатів України, з метою уникнення подальшого порушення Радою 

адвокатів міста Києва приписів нормативно-правових актів та рішень вищих 

органів адвокатського самоврядування, в частині прийняття рішень про 

допуск осіб до стажування та видачу їм свідоцтв про право на заняття 

адвокатською діяльністю на підставі виданих нелегітимним, законодавчо не 

уповноваженим на те органом свідоцтв про складення кваліфікаційного 

іспиту, та внесення до Єдиного реєстру адвокатів України відомостей 

стосовно таких осіб, вирішила:   

1. Заборонити Раді адвокатів міста Києва, як адміністратору Першого 

рівня, вносити до Єдиного реєстру адвокатів України відомості про осіб, 

які отримали свідоцтва про право на заняття  адвокатською діяльністю 

на підставі свідоцтв про складення кваліфікаційного іспиту, виданих 

неповноважним органом  Київською міською КДКА з 12 жовтня 2012 

року.  

2. Дозволити особам, які 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 мають 

право складати кваліфікаційний іспит у місті Києві, складати його у будь 



якому іншому регіоні України до формування, згідно з приписами 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», складу 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва, 

утвореної відповідно до рішення Ради адвокатів України від 11 червня 

2016 року № 154.  

3. 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 

 

 

 

 


