
ПРОТОКОЛ № 12 
засідання Ради адвокатів міста Києва 

ІІ скликання 
 

м. Київ                10 травня 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, члени РАмК – Бойко Ігор Григорович, Бура Олена Вікторівна, Гученко            
Петро Федорович, Дідковська Ірина Олександрівна, Іванов Ігор Олександрович, Кудрявцев         
Павло Миколайович, Лошаков Дмитро Сергійович, Полтавець Володимир Миколайович,        
Поповська Тетяна Володимирівна, Радіонова Людмила Іванівна, Сафронов Валерій        
Аркадійович, Стеблевський Андрій Олексійович, Ткач Віталій Дмитрович. 

 
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 26.04.2018 р. Протокол № 11 ІІ скликання) - Доповідач Заступник Голови            
РАмК Степ’юк В. С. 

2. Про розгляд звітів стажистів і висновків керівників стажування про виконання          
індивідуальних планів стажування та прийняття відповідних рішень за оцінкою         
результатів їх стажування. - Доповідач член РАмК Дідковська І.О. 

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

4. Про розгляд заяв адвокатів про внесення запису до Реєстру керівників стажування. -            
Доповідач член РАмК Сафронов В.А. 

5. Про розгляд заяв про допуск до стажування та призначення керівників стажування. -            
Доповідач член РАмК Бура О.В. 

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

7. Про видачу дублікатів, заміну свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. -            
Доповідач член РАмК Бура О.В. 

8. 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 членів 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 26.04.2018 р. Протокол № 11 ІІ скликання)  

Слухали: Заступника Голови РАмК Степ’юк В.С., який повідомив 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 26 квітня 2018 року             
були прийняті рішення РАмК про видачу їм Свідоцтва про право на заняття адвокатською             
діяльністю, а саме:  

1. Кириченко Марина Вікторівна  
2. Сігал Юлія Олексіївна  
3. Соборук Юрій Фотійович  
4. Стрельнік Анастасія Юріївна, 

яким Заступник Голови РАмК запропонував 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: члена РАмК Дідковська І.О., яка повідомила присутніх членів РАмК, що до            
Ради подано адвокатами-керівниками 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, член РАмК Дідковська І.О. повідомила, що на засідання РАмК прибули            
адвокати-керівники стажування та його стажисти. 

Член РАмК Дідковська І.О. запропонувала заслухати адвокатів-керівників стажування,        
його стажистів, надати оцінку наданих до РАмК звіту керівників стажування про оцінку            
стажування стажистів за результатами проходження стажування та прийняти відповідні         
рішення щодо наступних стажистів: 

1) Бондарчук Володимир Петрович, керівник стажування - адвокат Самарець Аліна          
Миколаївна, свідоцтво № 4402 видане КМКДКА від 22.02.2011, які представили результати           
стажування. 

Член РАмК Дідковська І.О. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Самарець А. М. про оцінку стажування стажиста Бондарчук В.П. та            
відповідними додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для прийняття           
рішення про продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили питання. 

Голова РАмК поставила на голосування питання про видачу Бондарчук В.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 Бондарчук Володимиру 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) Лозінський Ілля Сергійович, керівник стажування - адвокат Дідковська Ірина          
Олександрівна, свідоцтво № 4384 видане КМКДКА від 22.02.2011, які представили результати           
стажування. 
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Голова РАмК повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом керівника          
стажування Дідковської І. О. про оцінку стажування стажиста Лозінського І. С. та відповідними             
додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для прийняття рішення про            
продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили питання. 

Голова РАмК поставила на голосування питання про видачу Лозінському І. 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 Лозінському Іллі 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. 

 
 
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. 
 
1) Член РАмК Гученко П.Ф. повідомив, що стажист Котович Богдан Володимирович           

(керівник Менжега Наталія Володимирівна, свідоцтво № 3151 видане КМКДКА від 13.12.2007)           
подав заяву про припинення 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. 

Голова РАмК запропонувала поставити на голосування питання про припинення         
стажування Котович Б.В. 

Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Припинити стажування Котович Богдана Володимировича. 
 
2) Член РАмК Гученко П.Ф. повідомив, що стажист Губська Діана Олександрівна           

(керівник Бабенко Юрій Сергійович, свідоцтво № 4812 видане КМКДКА від 31.01.2012) подала            
заяву про припиненняи 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. 

Голова РАмК запропонувала поставити на голосування питання про припинення         
стажування Губської Д.О. 

Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Припинити стажування Губської Діани Олександрівни. 
 
3) Член РАмК Гученко П.Ф. повідомив, що стажист Загуменний В’ячеслав          

Володимирович подав заяву про зупинення стажування.  
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 запропонувала поставити на голосування питання про зупинення         
стажування Загуменного В. В. 

2 



Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Зупинити стажування Загуменного В’ячеслава Володимировича. 
 
4) Член РАмК Гученко П.Ф. повідомив, що стажист Ліщенко Сергій Михайлович подав            

заяву про зупинення стажування.  
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 запропонувала поставити на голосування питання про зупинення         
стажування Ліщенко С. М. 

Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Зупинити стажування Ліщенко Сергія Михайловича. 
 
5) Член РАмК Гученко П.Ф. повідомив, що стажист Полишвайко Анатолій Андрійович           

подав заяву про зупинення стажування.  
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 запропонувала поставити на голосування питання про зупинення         
стажування Полишвайко А. А. 

Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Зупинити стажування Полишвайко Анатолія Андрійовича. 
 
6) Член РАмК Гученко П.Ф. повідомив, що стажист Кушнір Максим Валерійович подав            

заяву про зупинення стажування.  
Член РАмК Гученко П.Ф. повідомив, що стажист Кушнір Максим Валерійович не           

виконала в повному обсязі теоретичну частину програми стажування.  
Під час обговорення членами РАмК зазначеного питання надійшла пропозиція про          

продовження стажування стажисту Кушнір М. В. на підставі п. 2 ч. 7 ст. 10 Закону України                
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за оцінкою результатів стажування на 3 (три)            
місяці. 

Голова РАмК запропонувала поставити на голосування питання про подовження         
стажування Кушнір Максима Валерійовича. 

Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Подовжити стажування стажисту Кушнір Максиму Валерійовичу на        

підставі п. 2 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за оцінкою                
результатів стажування терміном до 3-х місяців у зв`язку з недовиконанням теоретичної           
частини програми стажування. 

 
7) Член РАмК Гученко П.Ф. повідомив, що стажист Фомін Андрій Анатолійович подав            

заяву про зупинення стажування.  
Член РАмК Гученко П.Ф. повідомив, що стажист Фомін Андрій Анатолійович не           

виконала в повному обсязі теоретичну частину програми стажування.  
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Під час обговорення членами РАмК зазначеного питання надійшла пропозиція про          
продовження стажування стажисту Фоміну А. А. на підставі п. 2 ч. 7 ст. 10 Закону України                
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за оцінкою результатів стажування на 3 (три)            
місяці. 

Заступник Голови РАмК запропонував поставити на голосування питання про         
подовження стажування Фоміна А. А. 

Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Подовжити стажування стажисту Фоміна Андрія Анатолійовича на підставі         

п. 2 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за оцінкою               
результатів стажування терміном до 3-х місяців у зв`язку з недовиконанням теоретичної           
частини програми стажування. 

 
 
4. Про розгляд заяв адвокатів про включення до Реєстру керівників стажування 
Слухали: Члена РАмК Сафронов В.А., який повідомив присутніх членів РАмК, що до            

РАмК надійшла заява від адвоката: 
Мельник Ольги Олегівни, свідоцтво № 5120 видане КМКДКА від 25.07.2012 
про внесення щодо неї запису до Реєстру керівників стажування та відкриття для неї 3              

(три) вакантних місця стажистів. 
Також, член РАмК Сафронов В.А. повідомив, що за наданою інформацією КМКДКА заяв            

(скарг) на зазначеного адвоката 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: 
Мельник Ольгу Олегівну, свідоцтво № 5120 видане КМКДКА від 25.07.2012 

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

5. 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 Андрієнка Сергія Володимировича, Свідоцтво про право на заняття         

адвокатською діяльністю №4989, видане Київською міською КДКА 29.05.2012 р., про          
помічника Кондратова  Миколу  Івановича (вх. 28 від 02.05.2018р.); 

2. Адвоката Придувалова Василя Вадимовича, Свідоцтво про право на заняття адвокатською          
діяльністю № 2002, видане Київською міською КДКА 27.05.2004 р., про помічника           
Шевченко  Марину  Олександрівну (вх. 29 від 03.05.2018р.); 

3. Адвоката Лігуна Андрія Івановича, Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю            
№ 2979, видане Київською міською КДКА 21.06.2007 р., про помічника Лакуста Дениса            
Івановича (вх. 30 від 03.05.2018р.); 

4. Адвоката Титикало Романа Сергійовича, Свідоцтво про право на заняття адвокатською           
діяльністю № 2845, видане Київською міською КДКА 22.02.2007р., про помічника          
Зарицького  Олександра  Володимировича (вх. 31 від 07.05.2018р.). 
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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: 
1. Кондратова Миколу Івановича - помічника адвоката Андрієнка Сергія        

Володимировича, Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №4989,         
видане  Київською міською КДКА 29.05.2012 р.; 

2. Шевченко Марину Олександрівну - помічника адвоката Придувалова Василя        
Вадимовича, Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 2002, видане           
Київською міською КДКА 27.05.2004 р.; 

3. Лакуста Дениса Івановича - помічника адвоката Лігуна Андрія Івановича, Свідоцтво          
про право на заняття адвокатською діяльністю № 2979, видане Київською міською КДКА            
21.06.2007 р.; 

4. Зарицького Олександра Володимировича - помічника адвоката итикало Романа        
Сергійовича, Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 2845, видане           
Київською міською КДКА 22.02.2007р. 

 
 

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

Слухали: члена члена РАмК Буру О.В., 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. Мельник Ольга  Олегівна № Свідоцтва: 5120, Дата: 25.07.2012, Видано: Київська міська 

КДКА 
2. Худяков Анатолій  Геннадійович, № Свідоцтва: 5045, Дата: 20.06.2012, Видано: Київська 

міська КДКА 
3. Хамлов В’ячеслав Вікторович, № Свідоцтва: 5045, Дата: 30.11.2009, Видано: Київська 

міська КДКА 
щодо заміни свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю через зміну           

прізвища: 
1. Бугаєць Тамара Іванівна, № Свідоцтва: 4931, Дата: 24.04.2012, Видано: Київська міська 

КДКА 
2. Степ'юк Юлія Станіславівна, № Свідоцтва: 3777, Дата: 25.06.2009, 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: 
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1. Мельник Ольга  Олегівна № Свідоцтва: 5120, Дата: 25.07.2012, Видано: Київська міська 
КДКА 

2. Худяков Анатолій  Геннадійович, № Свідоцтва: 5045, Дата: 20.06.2012, Видано: Київська 
міська КДКА 

3. Хамлов В’ячеслав Вікторович, № Свідоцтва: 5045, Дата: 30.11.2009, Видано: Київська 
міська КДКА 

Замінити свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю через зміну прізвища           
наступним адвокатам: 

1. Бугаєць Тамара Іванівна, № Свідоцтва: 4931, Дата: 24.04.2012, Видано: Київська міська 
КДКА 

2. Степ'юк Юлія Станіславівна, № Свідоцтва: 3777, Дата: 25.06.2009, 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 засідання РАмК              /підпис/ О.В. Бура 

6 


