
ПРОТОКОЛ № 13 
засідання Ради адвокатів міста Києва 

ІІ скликання 
 

м. Київ 24 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, секретар РАмК - Кілічава Тетяна Михайлівна, члени РАмК – Бойко Ігор             
Григорович, Брицька Анна Миколаївна, Гученко Петро Федорович, Іванов Ігор         
Олександрович, Кудрявцев Павло Миколайович, Маринушкін Арсен Григорович, Меркулова        
Лариса Анатоліївна, Полтавець Володимир Миколайович, Радіонова Людмила Іванівна,        
Сафронов Валерій Аркадійович, Стеблевський Андрій Олексійович, Ткач Віталій Дмитрович,         
Чаплієва Крістіна Володимирівна. 

 
Порядок денний: 

1. 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. 

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

3. Про розгляд заяв адвокатів про внесення запису до Реєстру керівників стажування. -            
Доповідач член РАмК Меркулова Л.А. 

4. Про розгляд заяв про допуск до стажування та призначення керівників стажування. -            
Доповідач член РАмК Меркулова Л.А. 

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

6. Різне. 
 
Засідання відкрив Заступник Голови РАмК Степ’юк Валентин Сергійович, який         

повідомив присутніх про наявність кворуму, оскільки кількість зареєстрованих для участі          
у засіданні, а саме на підставі реєстраційного списку для участі у засіданні становить 16              
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. 

 
Заступник Голови РАмК оголосив Порядок денний засідання РАмК та запропонував          

його затвердити. 
Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Затвердити Порядок денний засідання РАмК. 

 
 

1. 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 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, секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що на засідання РАмК прибули            
адвокати-керівники стажування та його стажисти. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. 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) Аляб’єва Ірина Миколаївна, керівник стажування - адвокат Кухнюк Дмитро          

Володимирович, свідоцтво № 1051/10 видане Київською обласною КДКА від 30.05.1996, які           
представили результати стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Кухнюк Д.В. про оцінку стажування стажиста Аляб’євої І. 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 Аляб’євій І. 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» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Аляб’євій Ірині 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. 

 
2) Арсемікова Інна Василівна, керівник стажування - адвокат Суткевич Олексій          

Олександрович, свідоцтво № 4342/10 видане Київською обласною КДКА від 28.10.2010, які           
представили результати стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Суткевич О.О. про оцінку стажування стажиста Арсемікової І. 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 Арсеміковій І. 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» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Арсеміковій Інні Василівні 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) Бабаджанян Грант Аветікович, керівник стажування - адвокат Мілютін Арсен          

Євгенович, свідоцтво № 1995 видане КМКДКА від 27.05.2004, які представили результати           
стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Мілютіна А.Є. про оцінку стажування стажиста Бабаджанян Г. А. 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 Бабаджанян Г. А.            
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» - 16, «Проти» - 0. 
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Вирішили: Видати Бабаджанян Гранту Аветіковичу 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) Верещака Микола Анатолійович, керівник стажування - адвокат Кудряшов         

Олександр Юрійович, свідоцтво № 371 видане Житомирською обласною КДКА від          
05.04.2005, які представили результати стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Кудряшова О.Ю. про оцінку стажування стажиста Верещака М. А. 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 Верещаку М. А.            
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» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Верещаку Миколі Анатолійовичу 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) Долгая Наталія Василівна, керівник стажування - адвокат Скітейкін Максим          

Юрійович, свідоцтво № 2788 видане КМКДКА від 18.01.2007, які представили результати           
стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Скітейкіна М.Ю. про оцінку стажування стажиста Долгая Н.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 Долгая Н. 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» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Долгая Наталії Василівні 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. 

 
6) Дубенко Юлія Сергіївна, керівник стажування - адвокат Якімов Володимир          

Володимирович, свідоцтво № 3850 видане КМКДКА від 27.08.2009, які представили          
результати стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Якімова В. В. про оцінку стажування стажиста Дубенко Ю.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 Дубенко Ю. 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» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Дубенко Юлії 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. 

 
7) Загальський Ігор Олександрович, керівник стажування - адвокат Федорова         

Світлана Дмитрівна, свідоцтво № 3796 видане КМКДКА від 25.06.2009, які представили           
результати стажування. 
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Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Федорової С. Д. про оцінку стажування стажиста Загальського І. О. 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 Загальському І.О.           
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» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Загальському Ігорю Олександровичу 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) Конченко Олександр Павлович, 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 Штепи Л. В. про оцінку стажування стажиста Конченко О.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 Конченко О.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» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Конченко Олександру Павловичу 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) Косяк Віктор Іванович, керівник стажування - адвокат Романча Роман Петрович,           

свідоцтво № 2504 видане КМКДКА від 16.03.2006, які представили результати стажування. 
Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           

керівника стажування Романча Р. П. про оцінку стажування стажиста Косяк В. І.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 Косяк В. І.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» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Косяк Віктору Івановичу 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) Коханчук Галина Валеріївна, керівник стажування - адвокат Цвєтінський         

Станіслав Андрійович,с свідоцтво № 2247 видане КМКДКА від 23.06.2005, які представили           
результати стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Цвєтінського С.А. про оцінку стажування стажиста Коханчук 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 Коханчук 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» - 16, «Проти» - 0. 
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Вирішили: Видати Коханчук Галині Валеріївні 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) Красовська Вікторія Геннадіївна, керівник стажування - адвокат Волотковська         

Марія Петрівна, свідоцтво №706 видане КМКДКА від 07.02.1992, які представили результати           
стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Волотковської М.П. про оцінку стажування стажиста Красовської В.Г.          
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 Красовській          
В.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» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Красовській Вікторії Геннадіївні 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) Крупський Владислав Валерійович, керівник стажування - адвокат Базиленко         

Олег Анатолійович, свідоцтво № 4034 видане КМКДКА від 29.06.2010, які представили           
результати стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Базиленко О.А. про оцінку стажування стажиста Крупського 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 Крупському 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» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Крупському Владиславу 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. 

 
13) Круторогов Артем Сергійович, керівник стажування - адвокат Полєтаєв Ігор          

Олексійович,свідоцтво № 2109 видане КМКДКА від 16.12.2004, які представили результати          
стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Полєтаєва І. О. про оцінку стажування стажиста Круторогова А.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 Круторогову А.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» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Круторогову Артему 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. 

 
14) Левченко Сергій Іванович, керівник стажування - адвокат Самарець Аліна          

Миколаївна, свідоцтво № 4402 видане КМКДКА від 22.02.2011, які представили результати           
стажування. 
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Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Самарець А. М. про оцінку стажування стажиста Левченко С.І.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 Левченко С.І. 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» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Левченко Сергію Івановичу 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) Литвиненко Дарина Вікторівна, керівник стажування - адвокат Кальна Олена          

Петрівна, свідоцтво № 2916 видане КМКДКА від 31.05.2007, які представили результати           
стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Кальної О. П. про оцінку стажування стажиста Литвиненко Д. 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 Литвиненко Д. 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» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Литвиненко Дарині Вікторівні 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) Мала Вікторія Анатоліївна, 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 Малої В. А. 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 Малій В. А. 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» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Малій Вікторії Анатоліївні 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) Олейніков Олег Анатолійович, керівник стажування - адвокат Рогоза Валерій          

Анатолійович, свідоцтво № 1372 видане КМКДКА від 06.07.1999, які представили результати           
стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Рогоза В. А. про оцінку стажування стажиста Олейнікова О. А. 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 Олейнікову О. А.            
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» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Олейнікову Олегу Анатолійовичу 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) Підлісний Віталій Олександрович, керівник стажування - адвокат Самарець Аліна          

Миколаївна, свідоцтво № 4402 видане КМКДКА 22.02.2011, які представили результати          
стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Самарець А. М. про оцінку стажування стажиста Підлісного В. О. 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 Підлісному В.О.           
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» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Підлісному Віталію Олександровичу 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) Поліщук Ірина Анатоліївна, керівник стажування - адвокат Степ’юк 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 Степ’юк Ю. С. про оцінку стажування стажиста Поліщук І. А. 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 Поліщук І.А. 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» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Поліщук Ірині Анатоліївні 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) Резвова Ольга Володимирівна, керівник стажування - адвокат Якобчук Олег          

Миколайович. свідоцтво № 2028 видане КМКДКА від 30.06.2004, які представили результати           
стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Якобчук О. М. про оцінку стажування стажиста Резвової 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 Резвовій 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» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Резвовій Ользі 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. 
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2. Про розгляд питань щодо припинення, зупинення, поновлення стажування та          
інше 

Слухали: члена РАмК Гученко П.Ф., який повідомив присутніх членів РАмК, що до            
Ради подано заяви від стажистів щодо припинення стажування: 

1) Член РАмК Гученко П.Ф. повідомив, що стажист Джигурда Анна Георгіївна           
(керівник Вотінцев Єгор Геннадійович,свідоцтво № 4291 видане КМКДКА від 21.12.2010)          
подала 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. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про припинення стажування          
Джигурди А.Г. 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Припинити стажування Джигурди Анни Георгіївни. 
 
2) Член РАмК Гученко П.Ф. повідомив, що керівник стажиста Губської Діани           

Олександрівни - Бабенко Юрій Сергійович (свідоцтво № 4812 видане КМКДКА від           
31.01.2012, був на засіданні 10.05.18) подав заяву про припинення стажування у зв'язку з             
невиконанням індивідуального плану стажування.  

Відповідно до п. 9.1.2., 9.1.3. 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 керівником стажування заяви про припинення стажування особи, керівництво         
стажуванням якої він здійснював, у випадку порушення стажистом чинного         
законодавства, відмови від виконання індивідуального плану; неподання без поважних         
причин стажистом поточного звіту про проходження стажування у строк, визначений          
радою адвокатів регіону.  

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про припинення стажування          
Губської Д. О. 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Припинити стажування Губської Діани Олександрівни. 
 
 
3. Про розгляд заяв адвокатів про внесення запису до Реєстру керівників          

стажування. 
Слухали: Члена РАмК Меркулову Л.А., яка повідомила присутніх членів РАмК, що до            

РАмК надійшли заяви від адвокатів: 
1) Мірошниченко Олександри Василівни (свідоцтво № 320 видане КДКА         

Житомирської області від 18.04.2002 р.) про внесення щодо неї запису до Реєстру керівників             
стажування та відкриття для неї 3 (три) вакантних місця стажистів. 

Також, член РАмК Меркулова Л.А. повідомила, 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. 

Заступник голови РАмК поставив 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» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Внести на підставі ч. 3 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та             

адвокатську діяльність» про адвоката Мірошниченко Олександру Василівну (свідоцтво №         

7 



320 видане КДКА Житомирської області від 18.04.2002 р.) запис до Реєстру керівників            
стажування та відкрити для неї 3 (три) вакантних місця стажистів. 

 
2) Стаднюк Микола Станіславович (свідоцтво № 759 видане КМКДКА від          

17.05.1995р.) про внесення щодо нього запису до Реєстру керівників стажування та відкриття            
для нього 3 (три) вакантних місця стажистів. 

Також, член РАмК Меркулова Л.А. повідомила, 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. 

Заступник голови РАмК поставив 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» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Внести на підставі ч. 3 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та             

адвокатську діяльність» про адвоката Стаднюк Миколу Станіславовича (свідоцтво № 759          
видане КМКДКА від 17.05.1995р.) запис до Реєстру керівників стажування та відкрити для            
нього 3 (три) вакантних місця стажистів. 

 
3) Ткач Віталій Дмитрович (свідоцтво № 5353 видане КМКДКА від 28.09.2012 р.) про             

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

Також, член РАмК Меркулова Л.А. повідомила, 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. 

Заступник голови РАмК поставив 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» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Внести на підставі ч. 3 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та             

адвокатську діяльність» про адвоката Ткач Віталій Дмитрович (свідоцтво № 5353 видане           
КМКДКА від 28.09.2012 р.) запис до Реєстру керівників стажування та відкрити для нього 3              
(три) вакантних місця стажистів. 

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

стажування 
Слухали: Члена РАмК Меркулову Л.А., яка повідомила 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. Даценко Юлія Олександрівна  
2. Мицак Дар’я Михайлівна  
3. Ночвай Дмитро Миколайович  
4. Обертинська-Єніч Анастасія Олегівна  
5. Рудь Максим Миколайович  
6. Сабадош Тетяна Іванівна  
7. Соколова Вікторія Павлівна  
8. Прохода Юрій Вікторович 

8 



Після обговорення членами РАмК вищевказаного питання Заступник Голови РАмК         
поставив на голосування списком питання щодо направлення на стажування осіб, які успішно            
склали кваліфікаційний іспит та мають дійсне свідоцтво про його складення та призначення їм             
наступних адвокатів – керівників стажування: 
 

 П.І.Б.стажиста Адвокат-керівник стажування 

1 Даценко Юлія 
Олександрівна 

Федорова Світлана Дмитрівна, свідоцтво № 3796 видане 
КМКДКА від 25.06.2009 

2 Мицак Дар’я Михайлівна Ковальчук Олег Дмитрович, свідоцтво № 774 видане 
КМКДКА від 09.06.1995 

3 Ночвай Дмитро 
Миколайович 

Мирошниченко Олександра Василівна, свідоцтво № 320 
видане КДКА Житомирської області від 18.04.2002 

4 Обертинська-Єніч 
Анастасія Олегівна 

Горошинський Олександр Олександрович, свідоцтво № 
3325 видане КМКДКА від 29.05.2008 

5 Рудь Максим 
Миколайович 

Самойленко Афанасій Миколайович, свідоцтво № 532 
видане Чернігівською обласною КДКА від 04.03.2011 

6 Сабадош Тетяна Іванівна Мудролюбова Наталія Олександрівна, свідоцтво № 
3798/10 видане Київською обласною КДКА від 30.10.2008 

7 Соколова Вікторія 
Павлівна 

Степ’юк Юлія Станіславівна, свідоцтво № 3777 видане 
КМКДКА від 25.06.2009 

8 Прохода Юрій Вікторович Ткач Віталій Дмитрович, свідоцтво № 5353 видане       
КМКДКА від 28.09.2012 р. 

9 Іванисенко Максим 
Андрійович 

Кальна Олена Петрівна, свідоцтво № 2916 видане 
КМКДКА від 31.05.2007 

Голосували: «За» - 16, «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 Даценко Юлія 
Олександрівна 

Федорова Світлана Дмитрівна, свідоцтво № 3796 видане 
КМКДКА від 25.06.2009 

2 Мицак Дар’я Михайлівна Ковальчук Олег Дмитрович, свідоцтво № 774 видане 
КМКДКА від 09.06.1995 

3 Ночвай Дмитро 
Миколайович 

Мирошниченко Олександра Василівна, свідоцтво № 320 
видане КДКА Житомирської області від 18.04.2002 

4 Обертинська-Єніч 
Анастасія Олегівна 

Горошинський Олександр Олександрович, свідоцтво № 
3325 видане КМКДКА від 29.05.2008 

5 Рудь Максим 
Миколайович 

Самойленко Афанасій Миколайович, свідоцтво № 532 
видане Чернігівською обласною КДКА від 04.03.2011 

6 Сабадош Тетяна Іванівна Мудролюбова Наталія Олександрівна, свідоцтво № 
3798/10 видане Київською обласною КДКА від 30.10.2008 

7 Соколова Вікторія 
Павлівна 

Степ’юк Юлія Станіславівна, свідоцтво № 3777 видане 
КМКДКА від 25.06.2009 

8 Прохода Юрій 
Вікторович 

Ткач Віталій Дмитрович, свідоцтво № 5353 видане       
КМКДКА від 28.09.2012 р. 

9 Іванисенко Максим 
Андрійович 

Кальна Олена Петрівна, свідоцтво № 2916 видане 
КМКДКА від 31.05.2007 
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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 Снісаренка Даніїла Ілліча, Свідоцтво про право на заняття адвокатською          
діяльністю №4405, видане Київською міською КДКА 22.02.2011 р., про помічника          
Снісаренка  Семена Ілліча (вх. 32 від 16.05.2018р.);  

2. Адвоката Костири Андрія Миколайовича, Свідоцтво про право на заняття         
адвокатською діяльністю № 4859, видане Київською міською КДКА 28.02.2002 р.,          
про помічника Ковбасу Олега Станіславовича (вх. 33 від 16.05.2018р.);  

3. Адвоката Костири Андрія Миколайовича, Свідоцтво про право на заняття         
адвокатською діяльністю № 4859, видане Київською міською КДКА 28.02.2002 р.,          
про помічника Черняка Сергія Володимировича (вх. 34 від 16.05.2018р.);  

4. Адвоката Кудрявцева Павла Миколайовича, Свідоцтво про право на заняття         
адвокатською діяльністю № 4489, видане Київською міською КДКА 26.04.2011 р.,          
про помічника Григор’єву Кіру Ігорівну (вх. 807 від 09.11.2017р.) Перенесення 

5. Адвоката Гринчука Олександра Юрійовича, Свідоцтво про право на заняття         
адвокатською діяльністю № 178н, видане Кіровоградською обласною КДКА        
17.01.2015, про помічника Затулко Катерину Андріївну (вх. 35 від 24.05.2018) 

6. Адвоката Кілічави Тетяни Михайлівни, Свідоцтво про право на зайняття         
адвокатською діяльністю № 1865, видане Київською міською КДКА 19.12.2003р., про          
помічника Зубчук Оксану Русланівну. 

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.  

Заступник Голови РАмК поставив на голосування дане питання. 
Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Внести до Єдиного реєстру адвокатів України дані про помічника адвоката,           

а саме про: 
1. Снісаренка Семена Ілліча - помічника адвоката Снісаренка Даніїла Ілліча,         

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №4405, видане Київською          
міською КДКА  22.02.2011 р.; 

2. Ковбасу Олега Станіславовича - помічника адвоката Костири Андрія        
Миколайовича, Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4859,          
видане  Київською міською КДКА  28.02.2002 р.; 

3. Черняка Сергія Володимировича - помічника адвоката Костири Андрія        
Миколайовича, Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4859,          
видане  Київською міською КДКА  28.02.2002 р.; 

4. Григор’єву Кіру Ігорівну - помічника адвоката Кудрявцева Павла Миколайовича,         
Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4489, видане Київською           
міською КДКА  26.04.2011 р.; 

5. Затулко Катерину Андріївну - помічника адвоката Гринчука Олександра        
Юрійовича, Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 178н, видане           
Кіровоградською обласною КДКА 17.01.2015; 
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6. Зубчук Оксану Русланівну - помічника адвоката Кілічави Тетяни Михайлівни,         
Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 1865, видане Київською           
міською КДКА 19.12.2003 р. 

 
 
Заступник Голови РАмК Степ’юк В.С. повідомив, що Порядок денний засідання РАмК           

вичерпано, а тому запропонував закрити засідання РАмК. 
Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Закрити засідання РАмК. 

 
 
 

Головуючий 
Заступник Голови РАмК                 /підпис/ В.С. Степ’юк 
 
Секретар РАмК                                 /підпис/ Т.М. Кілічава 
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