
 
 

РІШЕННЯ № 101 

 

Про внесення змін 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 

 

 

«30» серпня  2014 року             м. Херсон 

 

Рада адвокатів України, розглянувши пропозиції членів Ради адвокатів 

України, положення статті 2, 3, 6 Закону України «Про свободу пересування 

та вільний вибір місця проживання в Україні», статтю 29 Цивільного кодексу 

України, 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. Внести зміну до пункту 3.3. частини 3 Розділу 2 «Вимоги до особи, яка 

звертається із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту» 

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, виклавши його у такій 

редакції: 

«3.3. Документами, що підтверджують місце проживання особи є 

паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина 

України, посвідка на постійне проживання в Україні, посвідка на 

тимчасове проживання в Україні, посвідчення біженця; посвідчення 

особи, яка потребує додаткового захисту; посвідчення особи, якій 

надано тимчасовий захист; довідка про звернення за захистом в Україні; 



документи, що підтверджують право власності та користування 

приміщенням тощо.». 

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

ради адвокатів та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури 

(Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя).  
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