
ПРОТОКОЛ № 10 
засідання Ради адвокатів міста Києва 

ІІ скликання 
 

м. Київ                12 квітня 2018 року 
 
Місце проведення: м. Київ, вул. Білоруська, 30 
Час початку засідання: 17 год. 00 хв. 
Час закінчення засідання: 19 год. 00 хв. 
 

Присутні: Голова РАмК – Рафальська Інна Владиславівна, Заступник Голови РАмК - Степ’юк            
Валентин Сергійович, секретар РАмК - Кілічава Тетяна Михайлівна, члени РАмК – Брицька            
Анна Миколаївна, Бура Олена Вікторівна, Гученко Петро Федорович, Дідковська Ірина          
Олександрівна, Іванов Ігор Олександрович, Кудрявцев Павло Миколайович, Лошаков Дмитро         
Сергійович, Полтавець Володимир Миколайович, Радіонова Людмила Іванівна, Стеблевський        
Андрій Олексійович, Ткач Віталій Дмитрович, Чаплієва Крістіна Володимирівна. 

 
Порядок денний: 

1. Присяга, видача свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчень           
адвоката (Рішення про видачу особі свідоцтва про право на заняття адвокатською           
діяльністю 22.03.2018 р. Протокол № 9 ІІ скликання) - Доповідач Голова РАмК            
Рафальська І.В. 

2. Про розгляд звітів стажистів і висновків керівників стажування про виконання          
індивідуальних планів стажування та прийняття відповідних рішень за оцінкою         
результатів їх стажування. - Доповідач секретар РАмК Кілічава Т.М. 

3. Про розгляд питань щодо припинення, зупинення, поновлення стажування та інші. -           
Доповідач член РАмК Гученко П.Ф. 

4. Про прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською           
діяльністю без проходження стажування особам, що працювали не менше року протягом           
останніх двох помічником адвоката. - Доповідач член РАмК Лошаков Д.С. 

5. Про розгляд заяв адвокатів про внесення запису до Реєстру керівників стажування. -            
Доповідач секретар РАмК Кілічава Т.М. 

6. Про розгляд заяв про допуск до стажування та призначення керівників стажування. -            
Доповідач член РАмК Овод Р.В. 

7. Про розгляд заяв адвокатів про внесення даних про помічника адвоката до Єдиного            
реєстру адвокатів України. - Доповідач член РАмК Кудрявцев П.М. 

8. Про видачу дублікатів, заміну свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. -            
Доповідач секретар РАмК Кілічава Т.М. 

9. Різне. 
 
Засідання відкрила Голова РАмК Рафальська Інна Владиславівна, яка повідомила         

присутніх про наявність кворуму, оскільки кількість зареєстрованих для участі у засіданні,           
а саме на підставі реєстраційного списку для участі у засіданні становить 15 члени РАмК              
з 28, що відповідно до вимог ч. 5 ст. 48 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську                
діяльність» та п. 7.8. Регламенту Ради адвокатів регіону (нова редакція), затвердженого           
рішення Ради адвокатів України від 25.10.2014 р. № 178, є підставою вважати засідання             
РАмК повноважним. 

 
Голова РАмК оголосила Порядок денний засідання РАмК та запропонувала його          

затвердити. 
Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Затвердити Порядок денний засідання РАмК. 

 

 



1. Присяга, видача свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю та          
посвідчень адвоката (Рішення про видачу особі свідоцтва про право на заняття адвокатською            
діяльністю 22.03.2018 р. Протокол № 9 ІІ скликання)  

Слухали: Голову РАмК Рафальську І.В., яка повідомила про те, що для прийняття            
Присяги адвоката України та отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською           
діяльністю на засідання РАмК з’явилися особи, щодо яких 22 березня 2018 року були прийняті              
рішення РАмК про видачу їм Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, а саме:  

1. Мальцев Ігор Володимирович  
2. Семко Володимир Юрійович  
3. Скібіцька Олена Олегівна, 
яким Голова РАмК запропонувала скласти перед РАмК Присягу адвоката України.  
Зазначені особи склали перед РАмК Присягу адвоката України, після чого їм було            

урочисто вручено Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 
 
2. Про розгляд звітів стажистів і висновків керівників стажування про виконання          

індивідуальних планів стажування та прийняття відповідних рішень за оцінкою         
результатів їх стажування 

Слухали: Секретаря РАмК Кілічаву Т.М., яка повідомила присутніх членів РАмК, що до            
Ради подано адвокатом – керівником стажування звіт про оцінку стажування стажистів за            
результатами проходження стажування, а тому на підставі ч. 7 ст. 10 Закону України «Про              
адвокатуру та адвокатську діяльність» необхідно надати поданим звітам оцінку, за          
результатами якої прийняти одне із двох рішень: про видачу особі свідоцтва про право на              
заняття адвокатською діяльністю або про продовження стажування на строк від одного до            
трьох місяців. 

Крім того, Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що на засідання РАмК прибули            
адвокат – керівник стажування та його стажер. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. запропонувала заслухати адвоката-керівника стажування,        
його стажиста, надати оцінку наданого до РАмК звіту керівника стажування про оцінку            
стажування стажиста за результатами проходження стажування та прийняти відповідні рішення          
щодо наступних стажистів: 

1) Бокач Ігор Петрович, керівник стажування - адвокат Штепа Лариса Василівна,           
свідоцтво № 3737 видане КМКДКА від 28.05.2009, які представили результати стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Штепа Л.В. про оцінку стажування стажиста Бокача І. П. та відповідними             
додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для прийняття рішення про            
продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили питання. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Бокачу І. П. на             
підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою                
результатів стажування, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Бокачу Ігорю Петровичу на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України               

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування, свідоцтво про           
право на заняття адвокатською діяльністю. 

 
2) Бураго Марія Дмитрівна, керівник стажування - адвокат Коморна Ірина Григорівна           

свідоцтво № 2490 видане КМКДКА від 16.03.2006, які представили результати стажування. 
Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           

керівника стажування Коморної І.Г. про оцінку стажування стажиста Бураго М.Д. та           
відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для прийняття           
рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили питання. 
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Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Бураго М.Д. на            
підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою                
результатів стажування, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Бураго Марії Дмитрівні на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України               

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування, свідоцтво про           
право на заняття адвокатською діяльністю. 

 
3) Воловик Костянтин Сергійович, керівник стажування - адвокат Перун Артем          

Дмитрович, свідоцтво № 3751 видане КМКДКА від 28.05.2009, які представили результати           
стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Перун А.Д. про оцінку стажування стажиста Воловику К.С. та           
відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для прийняття           
рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили питання. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Воловику К.С. на            
підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою                
результатів стажування, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Воловику Костянтину Сергійовичу на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону              

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування,          
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 
4) Горобець Віталій Вікторович, керівник стажування - адвокат Попік Юлія          

Станіславівна, свідоцтво № 3777 видане КМКДКА від 25.06.2009, які представили результати           
стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Попік Ю.С. про оцінку стажування стажиста Горобець В. В. та            
відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для прийняття           
рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили питання. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Горобець В. В. на             
підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою                
результатів стажування, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Горобець Віталію Вікторовичу на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону              

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування,          
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 
5) Гришин Олександр Миколайович, керівник стажування - адвокат Косик Вадим          

Михайлович, свідоцтво № 4388 видане КМКДКА від 22.02.2011, які представили результати           
стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Косик В.М. про оцінку стажування стажиста Гришина О. М.та           
відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для прийняття           
рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили питання. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Гришину О. М. на             
підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою                
результатів стажування, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Гришину Олександру Миколайовичу на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10             

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів          
стажування, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 
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6) Дем’янюк Роман Володимирович, керівник стажування - адвокат Сидоренко Роман          

Володимирович, свідоцтво №5224 видане КМКДКА від 29.08.2012, які представили результати          
стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Сидоренко Р.В. про оцінку стажування стажиста Дем’янюк Р. В. та            
відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для прийняття           
рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили питання. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Дем’янюк Р. В. на             
підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою                
результатів стажування, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Дем’янюк Роману Володимировичу на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10             

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів          
стажування, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 
7) Дума Юлія Миколаївна, керівник стажування - адвокат Патюк Світлана          

Олександрівна, свідоцтво № 3217 видане Донецькою обласною КДКА від 29.04.2009, які           
представили результати стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Патюк С.О. про оцінку стажування стажиста Дума Ю.М. та відповідними            
додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для прийняття рішення про            
продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили питання. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Дума Ю.М. на            
підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою                
результатів стажування, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Дума Юлії Миколаївні на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України               

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування, свідоцтво про           
право на заняття адвокатською діяльністю. 

 
8) Касандяк Володимир Васильович, керівник стажування - адвокат Свєтлічний Ігор          

Валерійович, свідоцтво № 3161 видане КМКДКА від 13.12.2007, які представили результати           
стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Свєтлічний І.В. про оцінку стажування стажиста Касандяк В.В. та           
відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для прийняття           
рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили питання. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Касандяк В.В.на           
підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою                
результатів стажування, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Касандяк Володимиру Васильовичу на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10             

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів          
стажування, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 
9) Клокун Тетяна Григорівна, керівник стажування - адвокат Попік Юлія Станіславівна,           

свідоцтво № 3777 видане КМКДКА від 25.06.2009, які представили результати стажування. 
Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           

керівника стажування Попік Ю.С. про оцінку стажування стажиста Клокун Т.Г. та           
відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для прийняття           
рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили питання. 
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Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Клокун Т.Г. на            
підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою                
результатів стажування, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Клокун Тетяні Григорівні на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України               

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування, свідоцтво про           
право на заняття адвокатською діяльністю. 

 
10) Костяний Олександр Юрійович, керівник стажування - адвокат Кравченко Ксенія          

Миколаївна, свідоцтво № 2438 видане КМКДКА від 26.01.2006, які представили результати           
стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Кравченко К.М. про оцінку стажування стажиста Костяний О. Ю. та            
відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для прийняття           
рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили питання. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Костяному О. Ю.            
на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за                
оцінкою результатів стажування, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Костяний Олександр Юрійович на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону              

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування,          
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 
11) Кривопускова Катерина Леонідівна, керівник стажування - адвокат Кравченко         

Олександр Михайлович, свідоцтво № 4524 видане КМКДКА від 26.07.2011, які представили           
результати стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Кравченко О.М. про оцінку стажування стажиста Кривопускова К.Л. та           
відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для прийняття           
рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили питання. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Кривопусковій          
К.Л. на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за                 
оцінкою результатів стажування, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Кривопусковій Катерині Леонідівні на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10             

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів          
стажування, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 
12) Марчук Ірина Юріївна, керівник стажування - адвокат Мудролюбова Наталія          

Олександрівна, свідоцтво № 3798/10 видане Київською обласною КДКА від 30.10.2008, які           
представили результати стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Мудролюбова Н.О. про оцінку стажування стажиста Марчук І.Ю. та           
відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для прийняття           
рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили питання. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Марчук І.Ю. на            
підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою                
результатів стажування, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Марчук Ірині Юріївні на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України               

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування, свідоцтво про           
право на заняття адвокатською діяльністю. 
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13) Науменко Катерина Сергіївна, керівник стажування - адвокат Трекке Артем          

Сергійович, свідоцтво № 3186 видане Донецькою обласною КДКА від 25.03.2009, які           
представили результати стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Трекке А.С. про оцінку стажування стажиста Науменко К. С. та            
відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для прийняття           
рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили питання. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Науменко К. С. на             
підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою                
результатів стажування, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Науменко Катерині Сергіївні на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону              

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування,          
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 
14) Панчук Роман Михайлович, керівник стажування - адвокат Яременко Андрій          

Анатолійович, свідоцтво № 3663 видане КМКДКА від 26.02.2009, які представили результати           
стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Яременко А.А. про оцінку стажування стажиста Панчук Р. М. та            
відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для прийняття           
рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили питання. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Панчук Р.М. на            
підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою                
результатів стажування, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Панчук Роману Михайловичу на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону              

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування,          
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 
15) Перевозчиков Дмитро Миколайович, керівник стажування - адвокат Яременко         

Андрій Анатолійович, свідоцтво № 3663 видане КМКДКА від 26.02.2009, які представили           
результати стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Яременко А.А. про оцінку стажування стажиста Перевозчиков Д.М. та           
відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для прийняття           
рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили питання. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Перевозчикову Д.           
М. на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за                 
оцінкою результатів стажування, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Перевозчиков Дмитро Миколайович на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10             

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів          
стажування, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 
16) Петренко Оксана Володимирівна, керівник стажування - адвокат Ровенський         

Олександр Валерійович, свідоцтво №2851 видане Донецькою обласною КДКА від 12.03.2008,          
які представили результати стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Ровенський О.В. про оцінку стажування стажиста Петренко О. В. та            
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відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для прийняття           
рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили питання. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Петренко О. В. на             
підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою                
результатів стажування, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Петренко Оксані Володимирівні на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону              

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування,          
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 
17) Петросян Артем Валерійович, керівник стажування - адвокат Шабала Ольга          

Анатоліївна, свідоцтво № 3474 видане КМКДКА від 25.09.2008, які представили результати           
стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Шабала О.А. про оцінку стажування стажиста Петросян А. В. та            
відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для прийняття           
рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили питання. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Петросяну А.В. на            
підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою                
результатів стажування, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Петросян Артему Валерійовичу на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону              

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування,          
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 
18) Племянник Ольга Михайлівна, керівник стажування - адвокат Вербіло Лариса          

Павлівна, свідоцтво № 2255 видане КМКДКА від 15.09.2005, які представили результати           
стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Вербіло Л.П. про оцінку стажування стажиста Племянник О.М.та          
відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для прийняття           
рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили питання. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Племянник О.М. на            
підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою                
результатів стажування, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Племянник Ользі Михайлівні на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону              

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування,          
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 
19) Рожнов Олександр Миколайович, керівник стажування - адвокат Шабала Ольга          

Анатоліївна, свідоцтво № 3474 видане КМКДКА від 25.09.2008, які представили результати           
стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Шабала О. А. про оцінку стажування стажиста Рожнов О. М. та             
відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для прийняття           
рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили питання. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Рожнову О.М. на            
підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою                
результатів стажування, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
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Вирішили: Видати Рожнову Олександру Миколайовичу на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10             
Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів          
стажування, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 
20) Семенюк Людмила Леонідівна, керівник стажування - адвокат Федорова Світлана          

Дмитрівна свідоцтво № 3796 видане КМКДКА від 25.06.2009, які представили результати           
стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Федорова С.Д. про оцінку стажування стажиста Семенюк Л. Л.та           
відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для прийняття           
рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили питання. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Семенюк Л. Л. на             
підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою                
результатів стажування, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Семенюк Людмилі Леонідівні на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону              

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування,          
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 
21) Сливченко Галина Володимирівна, керівник стажування - адвокат Ровенський         

Олександр Валерійович, свідоцтво №2851 видане Донецькою обласною КДКА від 12.03.2008,          
які представили результати стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Ровенський О.В. про оцінку стажування стажиста Сливченко Г.В. та           
відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для прийняття           
рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили питання. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Сливченко Г.В. на            
підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою                
результатів стажування, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Сливченко Галині Володимирівні на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону              

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування,          
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 
22) Хаврошин Микола Сергійович, керівник стажування - адвокат Шабала Ольга          

Анатоліївна, свідоцтво № 3474 видане КМКДКА від 25.09.2008, які представили результати           
стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Шабала О.А. про оцінку стажування стажиста Хаврошин М. С. та            
відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для прийняття           
рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили питання. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Хаврошину М.С.           
на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за                
оцінкою результатів стажування, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Хаврошину Миколі Сергійовичу на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону              

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування,          
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 
23) Хомич Юлія Вікторівна, керівник стажування - адвокат Перун Артем Дмитрович,           

свідоцтво № 3751 видане КМКДКА від 28.05.2009, які представили результати стажування. 
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Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Перун А.Д. про оцінку стажування стажиста Хомич Ю. В.та           
відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для прийняття           
рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили питання. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Хомич Ю.В. на            
підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою                
результатів стажування, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Хомич Юлія Вікторівна на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України               

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування, свідоцтво про           
право на заняття адвокатською діяльністю. 

 
24) Черняк Тетяна Миколаївна, керівник стажування - адвокат Сидоренко Роман          

Володимирович, свідоцтво № 5224 видане КМКДКА від 29.08.2012, які представили результати           
стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Сидоренко Р. В. про оцінку стажування стажиста Черняк Т.М. та            
відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для прийняття           
рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили питання. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Черняк Т.М. на            
підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою                
результатів стажування, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Черняк Тетяні Миколаївні на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України               

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування, свідоцтво про           
право на заняття адвокатською діяльністю. 

 
25) Чубар Сергій Васильович, керівник стажування - адвокат Кравченко Ксенія          

Миколаївна, свідоцтво № 2438 видане КМКДКА від 26.01.2006, які представили результати           
стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Кравченко К.М. про оцінку стажування стажиста Чубар С.В. та           
відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для прийняття           
рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили питання. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Чубар С.В.на           
підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою                
результатів стажування, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Чубар Сергію Васильовичу на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону              

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування,          
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 
26) Шаулко Олег Вікторович, керівник стажування - адвокат Сидоренко Роман          

Володимирович, свідоцтво №5224 видане КМКДКА від 29.08.2012, які представили результати          
стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Сидоренко Р.В. про оцінку стажування стажиста Шаулко О.В.та          
відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для прийняття           
рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили питання. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Шаулко О.В. на            
підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою                
результатів стажування, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 
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Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Шаулко Олегу Вікторовичу на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону              

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування,          
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 
27) Южда Сергій Миколайович, керівник стажування - адвокат Волошин Олександр          

Васильович, свідоцтво № 662 видане КМКДКА від 24.11.1994, які представили результати           
стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Волошин О.В. про оцінку стажування стажиста Южда С.М. та           
відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для прийняття           
рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили питання. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Южда С.М. на            
підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою                
результатів стажування, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Южда Сергію Миколайовичу на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону              

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування,          
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 
 
3. Про розгляд питань щодо припинення, зупинення, поновлення стажування та інші 
Слухали: члена РАмК Гученко П.Ф., який повідомив присутніх членів РАмК, що до Ради             

подано заяви від стажистів щодо припинення, зупинення, поновлення стажування та інші, а            
саме: 

1) Член РАмК Гученко П.Ф. повідомив, що стажист Бондарчук Володимир Петрович           
подав заяву про поновлення стажування. 

Відповідно до п. 8.3., 8.4. Положення “Про організацію та порядок проходження           
стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю”,           
затв. Рішенням РАУ № 6 від 03.02.2017 р. із змінами, поновлення стажування відбувається за              
заявою стажиста, поданою до ради адвокатів регіону, де він проходить стажування. Така заява             
розглядається радою адвокатів регіону протягом тридцяти днів з дня її отримання. Заява про             
поновлення стажування може бути подана стажистом до закінчення строку, на який стажування            
зупинялося. 

У випадку зупинення стажування право на продовження стажування поновлюється з дня           
прийняття радою адвокатів регіону рішення про поновлення стажування (п. 8.5. Положення).  

Голова РАмК поставила на голосування питання про поновлення стажування стажисту          
Бондарчук В.П. 

Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: поновити стажування стажисту Бондарчук Володимиру Петровичу. 
 
2) Член РАмК Гученко П.Ф. повідомив, що стажист Чернова Катерина Андріївна подала            

26.03.2018 р. заяву про припинення стажування та повернення частково коштів, сплачених за            
проходження стажування. 

Відповідно до п. 9.1.1. Положення “Про організацію та порядок проходження стажування           
для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю”, затв.           
Рішенням РАУ № 6 від 03.02.2017 р. із змінами, стажування може бути припинене у разі               
подання стажистом заяви про припинення стажування. 

Під час обговорення даного питання, було запропоновано членами ради розглянути заяву           
в частині припинення стажування, а щодо повернення частково коштів, сплачених за           
проходження стажування перенести для додаткового вивчення. 
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Голова РАмК поставила на голосування питання про припинення стажування Чернової          
К.А. та перенесення вирішення питання про повернення частково коштів, сплачених за           
проходження стажування. 

Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: припинити стажування стажисту Чернової Катерини Андріївни. 
Питання про повернення частково коштів, сплачених за проходження стажування         

перенести на інше засідання. 
 
3) Член РАмК Гученко П.Ф. повідомив, що стажист Поліщук Марія Іванівна подала            

заяву про зупинення стажування на шість місяців. 
Відповідно до п. 8.1.Положення “Про організацію та порядок проходження стажування          

для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю”, затв.           
Рішенням РАУ № 6 від 03.02.2017 р. із змінами, стажування може бути зупинене не більше ніж                
на півроку за ініціативою стажиста або керівника стажування, про що вказані особи протягом             
трьох днів письмово повідомляють раду адвокатів регіону, яка прийняла рішення про           
направлення на стажування, та надають звіт про обсяг виконання індивідуального плану           
стажування. 

Голова РАмК поставила на голосування питання про зупинення стажування на шість           
місяців Поліщук М.І. 

Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Зупинити стажування на шість місяців Поліщук Марії Іванівни. 
 
4) Член РАмК Гученко П.Ф. повідомив, що стажист Токмаков Олександр Семенович           

подав  заяву про зупинення стажування на шість місяців. 
Відповідно до п. 8.1.Положення “Про організацію та порядок проходження стажування          

для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю”, затв.           
Рішенням РАУ № 6 від 03.02.2017 р. із змінами, стажування може бути зупинене не більше ніж                
на півроку за ініціативою стажиста або керівника стажування, про що вказані особи протягом             
трьох днів письмово повідомляють раду адвокатів регіону, яка прийняла рішення про           
направлення на стажування, та надають звіт про обсяг виконання індивідуального плану           
стажування. 

Голова РАмК поставила на голосування питання про зупинення стажування на шість           
місяців Токмакова О.С. 

Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Зупинити стажування на шість місяців Токмакову Олександру Семеновичу. 

 
 

4. Про прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською            
діяльністю без проходження стажування особам, що працювали не менше року протягом           
останніх двох помічником адвоката 

Слухали: члена РАмК Лошакова Д.С., який повідомив, що до РАмК надійшли заяви від             
осіб про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження            
стажування на підставі ч. 5 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

Також член РАмК Лошаков Д.С. доповів, що надані документи від зазначених осіб            
відповідають вимогам ч. 5 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а              
отже є всі підстави прийняти рішення про видачу їм свідоцтва про право на заняття              
адвокатською діяльністю без проходження стажування. 

Заслухали:  
1) Калько Дмитра Олексійовича, якому члени РАмК ставили питання. 
Голова РАмК поставила на голосування питання про видачу йому свідоцтва про право на             

заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування. 
Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
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Вирішили: Видати Калько Дмитру Олексійовичу свідоцтво про право на заняття          
адвокатською діяльністю без проходження стажування. 

 
2) Ковальчук Юлію Олегівну, якому члени РАмК ставили питання. 
Голова РАмК поставила на голосування питання про видачу йому свідоцтва про право на             

заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування. 
Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Ковальчук Юлії Олегівні свідоцтво про право на заняття          

адвокатською діяльністю без проходження стажування. 
 
 
5. Про розгляд заяв адвокатів про включення до Реєстру керівників стажування 
Слухали: Секретаря РАмК Кілічаву Т.М., яка повідомила присутніх членів РАмК, що до            

РАмК надійшла заява від наступниих адвокатів: 
1) Болгов Євген Петрович, свідоцтво № 789 видане КМКДКА від 09.06.1995 р.; 
2) Моргун Дмитро Миколайович, свідоцтво № 3031 видане КМКДКА від 27.09.2007 р.; 
3) Трушківська Леся Вікторівна, свідоцтво № 1900 видане КМКДКА від 29.01.2004 р. 

про внесення щодо них запису до Реєстру керівників стажування та відкриття для них 3              
(три) вакантних місця стажистів. 

Також, секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за наданою інформацією КМКДКА           
заяв (скарг) на зазначених адвокатів на розгляді у дисциплінарній палаті не має,            
дисциплінарних стягнень протягом трьох років, що передують їх зверненню, не мають. 

Голова РАмК запропонувала поставити на голосування питання списком щодо         
задоволення на підставі ч. 3 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»              
заяви зазначеного адвоката та внести щодо неї запис до Реєстру керівників стажування з             
відкриттям для неї 3 (три) вакантних місця стажистів. 

Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Внести на підставі ч. 3 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську              

діяльність» про адвоката: 
1) Болгов Євген Петрович, свідоцтво № 789 видане КМКДКА від 09.06.1995 р.; 
2) Моргун Дмитро Миколайович, свідоцтво № 3031 видане КМКДКА від 27.09.2007 р.; 
3) Трушківська Леся Вікторівна, свідоцтво № 1900 видане КМКДКА від 29.01.2004 р. 

запис до Реєстру керівників стажування та відкрити для них по 3 (три) вакантних місця              
стажистів. 

 
 
6. Про розгляд заяв про допуск до стажування та призначення керівників          

стажування 
Слухали: Члена РАмК Овод Р.В., який повідомив присутніх членів РАмК, що до РАмК             

надійшли заяви про направлення на стажування та призначення керівників стажування від осіб,            
які успішно склали кваліфікаційний іспит та мають дійсне свідоцтво про його складення, а             
також щодо заміни керівника стажування (відкріплення попередньо призначеного керівника та          
призначення нового, згідно п. 7.6. Положення “Про організацію та порядок проходження           
стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю”,           
затв. Рішенням РАУ № 6 від 03.02.2017 р. із змінами), а саме: 

1. Андрієнко Тетяна Євгенівна  
2. Варицький Євген Валентинович  
3. Власенко Олеся Олегівна  
4. Гавриш Шерфе Серверівна  
5. Кащенко Юлія Сергіївна  
6. Любченко Тетяна Сергіївна  
7. Никипорець Ірина Федорівна  
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8. Сімутін Роман Вікторович  
9. Справедливий Дмитро Олександрович  
10. Шапран Людмила Іванівна  
11. Яковенко Катерина Василівна  
12. Куценко Станіслав Ігорович  
13. Данилюк Євген Сергійович 

Після обговорення членами РАмК вищевказаного питання Голова РАмК поставила на          
голосування питання щодо направлення на стажування осіб, які успішно склали          
кваліфікаційний іспит та мають дійсне свідоцтво про його складення та призначити їм            
наступних адвокатів – керівників стажування: 
 

 П.І.Б.стажиста Адвокат-керівник стажування 

1 Андрієнко Тетяна Євгенівна Маслак Олександр Іванович, свідоцтво № 1128 
видане КМКДКА від 30.01.1998 

2 Варицький Євген 
Валентинович 

Мацко Максим Анатолійович, свідоцтво № 3446 
видане КМКДКА від 25.09.2008  

3 Власенко Олеся Олегівна Мацко Максим Анатолійович, свідоцтво № 3446 
видане КМКДКА від 25.09.2008  

4 Гавриш Шерфе Серверівна Федорова Світлана Дмитрівна свідоцтво № 3796 
видане КМКДКА від 25.06.2009 

5 Кащенко Юлія Сергіївна Помилуйко Владислав Олександрович, свідоцтво № 
1636 видане КМКДКА від 22.03.2007 

6 Любченко Тетяна Сергіївна Трушківська Леся Вікторівна, свідоцтво № 1900 
видане КМКДКА від 29.01.2004 

7 Никипорець Ірина 
Федорівна 

Данилов Юрій Валентинович, свідоцтво № 1798 
видане КМКДКА від 20.11.2003 

8 Сімутін Роман Вікторович  Курдалевська Олена Вікторівна,свідоцтво № 2977 
видане КМКДКА від 21.06.2007 

9 Справедливий Дмитро 
Олександрович 

Трушківська Леся Вікторівна, свідоцтво № 1900 
видане КМКДКА від 29.01.2004 

10 Шапран Людмила Іванівна Мудролюбова Наталія Олександрівна, свідоцтво № 
3798/10 видане Київською обласною КДКА від 
30.10.2008 

11 Яковенко Катерина 
Василівна  

Юрков Максим Олександрович, свідоцтво № 
2663/10 видане Київською обласною КДКА від 
30.09.2004 

12 Куценко Станіслав Ігорович Свєтлічний Ігор Валерійович, свідоцтво № 3161 
видане КМКДКА від 13.12.2007  

13 Данилюк Євген Сергійович Падун Роман Володимирович, свідоцтво № 4444 від 
29.03.2011 видане КМКДКА 

 
Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Направити на стажування осіб, які успішно склали кваліфікаційний іспит та           

мають дійсне свідоцтво про його складення, та призначити керівників стажування: 
 
 П.І.Б.стажиста Адвокат-керівник стажування 

1 Андрієнко Тетяна 
Євгенівна 

Маслак Олександр Іванович, свідоцтво № 1128 
видане КМКДКА від 30.01.1998 
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2 Варицький Євген 
Валентинович 

Мацко Максим Анатолійович, свідоцтво № 3446 
видане КМКДКА від 25.09.2008  

3 Власенко Олеся Олегівна Мацко Максим Анатолійович, свідоцтво № 3446 
видане КМКДКА від 25.09.2008  

4 Гавриш Шерфе Серверівна Федорова Світлана Дмитрівна свідоцтво № 3796 
видане КМКДКА від 25.06.2009 

5 Кащенко Юлія Сергіївна Помилуйко Владислав Олександрович, свідоцтво 
№ 1636 видане КМКДКА від 22.03.2007 

6 Любченко Тетяна 
Сергіївна 

Трушківська Леся Вікторівна, свідоцтво № 1900 
видане КМКДКА від 29.01.2004 

7 Никипорець Ірина 
Федорівна 

Данилов Юрій Валентинович, свідоцтво № 1798 
видане КМКДКА від 20.11.2003 

8 Сімутін Роман Вікторович  Курдалевська Олена Вікторівна,свідоцтво № 2977 
видане КМКДКА від 21.06.2007 

9 Справедливий Дмитро 
Олександрович 

Трушківська Леся Вікторівна, свідоцтво № 1900 
видане КМКДКА від 29.01.2004 

10 Шапран Людмила Іванівна Мудролюбова Наталія Олександрівна, свідоцтво 
№ 3798/10 видане Київською обласною КДКА від 
30.10.2008 

11 Яковенко Катерина 
Василівна  

Юрков Максим Олександрович, свідоцтво № 
2663/10 видане Київською обласною КДКА від 
30.09.2004 

12 Куценко Станіслав 
Ігорович 

Свєтлічний Ігор Валерійович, свідоцтво № 3161 
видане КМКДКА від 13.12.2007  

13 Данилюк Євген 
Сергійович 

Падун Роман Володимирович, свідоцтво № 4444 
від 29.03.2011 видане КМКДКА 

 
 

7. Про розгляд заяв адвокатів про внесення даних про помічника адвоката до            
Єдиного реєстру адвокатів України 

Слухали: Члена РАмК Кудрявцева П.М., який повідомив присутніх членів РАмК, що до            
РАмК надійшли заяви адвокатів про внесення даних про помічника адвоката до Єдиного            
реєстру адвокатів України, а саме від: 

1. Адвоката Стукальської Інни Миколаївни, Свідоцтво про право на заняття адвокатською          
діяльністю № 4037, видане Київською міською КДКА 29.06.2010 р., про помічника Коц            
Олександра Миколайовича (вх. 18 від 28.02.2018р.); 

2. Адвоката Придувалова Василя Вадимовича, Свідоцтво про право на заняття         
адвокатською діяльністю № 2002, видане Київською міською КДКА 27.05.2004 р., про           
помічника Вященка  Максима Костянтиновича (вх. 24 від 22.03.2018р.). 
Кудрявцев П.М. повідомив присутнім членам РАмК, що подані документи на зазначених           

помічників відповідають вимогам ст. 16 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську           
діяльність”.  

Відповідно до п. 3.1. Положення “Про помічника адвоката”, затв. Рішенням РАУ від            
25.09.2015 № 113 Рада адвокатів регіону вносить дані про помічника адвоката до ЄРАУ у              
відповідності до Порядку ведення ЄРАУ, затвердженого Радою адвокатів України, та видає           
помічнику посвідчення помічника адвоката в 30-ти денний строк із дня надходження заяви про             
внесення даних про помічника адвоката до ЄРАУ.  

Голова РАмК Рафальська І.В. поставила на голосування дане питання. 
Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Внести до Єдиного реєстру адвокатів України дані про помічника адвоката, а            

саме про: 
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1. Коц Олександра Миколайовича - помічника адвоката Стукальської Інни        
Миколаївни, Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4037, видане           
Київською міською КДКА 29.06.2010 р.; 

2. Вященка Максима Костянтиновича - помічника адвоката Придувалова Василя        
Вадимовича, Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 2002, видане           
Київською міською КДКА 27.05.2004 р. 

 
 

8. Про видачу дублікату/заміну свідоцтва про право на заняття адвокатською          
діяльністю 

Слухали: Секретаря РАмК Кілічаву Т.М., яка повідомила присутніх членів РАмК, що           
відповідно до п. 1 Рішення № 212 від 17.11.2016 р. “Про видачу дублікату/заміну свідоцтва про               
право на заняття адвокатською діяльністю” при виготовленні дублікату/заміні свідоцтва про          
право на заняття адвокатською діяльністю, на зворотному його боці зазначається рішення           
органу, на підставі якого видано свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, та             
рішення ради адвокатів регіону про видачу дублікату/заміну свідоцтва про на заняття           
адвокатською діяльністю з відповідними їх реквізитами. 

До РАмК надійшли наступні заяви адвокатів: 
1. Брижатий Сергій Вікторович, № Свідоцтва: 4761, Дата: 13.12.2011, Видано: Київська 

міська КДКА 
2. Войтенко Катерина Валеріївна, № Свідоцтва: 3242, Дата: 27.03.2008, Видано: Київська 

міська КДКА 
3. Мельниченко Лілія Миколаївна, № Свідоцтва: 4987, Дата: 29.05.2012, Видано: Київська 

міська КДКА 
4. Стаднік Олександр Васильвич, № Свідоцтва: 4668, Дата: 27.09.2011, Видано: Київська 

міська КДКА 
5. Максименко Сергій  Володимирович, № Свідоцтва: 5008, Дата: 29.05.2012, Видано: 

Київська міська КДКА 
6. Андишула Андрій  Миколайович, № Свідоцтва: 3276, Дата: 24.04.2008, Видано: 

Київська міська КДКА 
7. Ващенко Андрій  Михайлович, № Свідоцтва: 2326, Дата: 22.11.2005, Видано: Київська 

міська КДКА 
8. Коштуля Іван  Сергійович, № Свідоцтва: 4488, Дата: 26.04.2011, Видано: Київська міська 

КДКА  
9. Скорбач Олексій Іванович, № Свідоцтва: 4799, Дата: 13.12.2011, Видано: Київська 

міська КДКА 
10. Іванов Андрій Юрійович, № Свідоцтва: 1112, Дата: 25.10.1996, Видано: Київська міська 

КДКА 
Голова РАмК Рафальська І.В. поставила на голосування дане питання. 
Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати дублікат/замінити свідоцтва про право на заняття адвокатською         

діяльністю наступним адвокатам: 
1. Брижатий Сергій Вікторович, № Свідоцтва: 4761, Дата: 13.12.2011, Видано: Київська 

міська КДКА 
2. Войтенко Катерина Валеріївна, № Свідоцтва: 3242, Дата: 27.03.2008, Видано: Київська 

міська КДКА 
3. Мельниченко Лілія Миколаївна, № Свідоцтва: 4987, Дата: 29.05.2012, Видано: Київська 

міська КДКА 
4. Стаднік Олександр Васильвич, № Свідоцтва: 4668, Дата: 27.09.2011, Видано: Київська 

міська КДКА 
5. Максименко Сергій  Володимирович, № Свідоцтва: 5008, Дата: 29.05.2012, Видано: 

Київська міська КДКА 
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6. Андишула Андрій  Миколайович, № Свідоцтва: 3276, Дата: 24.04.2008, Видано: 
Київська міська КДКА 

7. Ващенко Андрій  Михайлович, № Свідоцтва: 2326, Дата: 22.11.2005, Видано: Київська 
міська КДКА 

8. Коштуля Іван  Сергійович, № Свідоцтва: 4488, Дата: 26.04.2011, Видано: Київська міська 
КДКА  

9. Скорбач Олексій Іванович, № Свідоцтва: 4799, Дата: 13.12.2011, Видано: Київська 
міська КДКА 

10. Іванов Андрій Юрійович, № Свідоцтва: 1112, Дата: 25.10.1996, Видано: Київська міська 
КДКА 

 
 

Голова РАмК Рафальська І.В. повідомила, що Порядок денний засідання РАмК          
вичерпано, а тому запропонувала закрити засідання РАмК. 

Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Закрити засідання РАмК. 
 
 
Голова РАмК                             /підпис/ І.В. Рафальська 
 
 
Секретар РАмК                        /підпис/ Т.М. Кілічава 
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