ПРОТОКОЛ № 16
засідання Ради адвокатів міста Києва
ІІ скликання
м. Київ
Місце проведення:
Час початку засідання:
Час закінчення засідання:

26 липня 2018 року
м. Київ, вул. Білоруська, 30
17 год. 00 хв.
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, Бура Олена Вікторівна, Гученко Петро Федорович, Дідковська Ірина
Олександрівна, Іванов Ігор Олександрович, Кудрявцев Павло Миколайович, Лошаков Дмитро
Сергійович, Маринушкін Арсен Григорович, Овод Роман Віталйович, Полтавець Володимир
Миколайович, Радіонова Людмила Іванівна, 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 12.07.2018 р. Протокол № 15 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. Продовження стажування. - Доповідачі член РАмК Бура О.В.
3. Про розгляд питань щодо зупинення, поновлення стажування. - 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 член РАмК Дідковська І.О.
6. Про розгляд заяв про призначення керівника стажування, видачу направлення на
стажування, затвердження індивідуального плану стажування та строки подання
стажистом поточних звітів - Доповідач член РАмК Овод Р.В
7. Про розгляд заяв адвокатів про внесення даних про помічника адвоката до Єдиного
реєстру адвокатів України. - Доповідач секретар РАмК Кілічава Т.М.
8. Про видачу дублікатів, заміну свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Доповідач секретар РАмК Кілічава Т.М.
9. 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 с тановить 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. Присяга, видача свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю та
посвідчень адвоката (Рішення про видачу особі свідоцтва про право на заняття адвокатською
діяльністю 12.07.2018 р. Протокол № 15 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 14 червня 2018 року
були прийняті рішення РАмК про видачу їм Свідоцтва про право на заняття адвокатською
діяльністю, а саме:
1.
Грищенко Олександр Миколайович
2.
Давидович Вікторія Миколаївна
3.
Демченко Тетяна Олександрівна
4.
Деревецький Володимир Васильович
5.
Загика Інна Миколаївна
6.
Ігнатенко Олексій Олексійович
7.
Китайгора Роман Володимирович
8.
Мартинюк Анастасія Василівна
9.
Мусієнко Ольга Вікторівна
10.
Охромєєв Юрій Геннадійович
11.
Пархоменко Людмила Миколаївна
12.
Петренко Руслана Олегівна
13.
Плетньова Вікторія Володимирівна
14.
Сорокін Віктор Вікторович
15.
Страшний Олексій Олександрович
16.
Торохтій Ярослава Олександрівна
17.
Фернега Ірина Володимирівна
18.
Царьов Микола Андрійович,
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 Буру О.В., 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 Бура О.В. повідомила, що на засідання РАмК прибули
адвокати-керівники стажування та його стажисти.
Член РАмК Бура О.В. 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) Брагін Ігор Сергійович, керівник стажування - адвокат Іванець Андрій Юрійович,
свідоцтво № 5003 видане КМКДКА 29.05.2012, які представили результати стажування.
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Член РАмК Бура О.В. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом керівника
стажування Іванець А.Ю. про оцінку стажування стажиста Брагіна 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.
Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Брагіну 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» - 16, «Проти» - 0.
Вирішили: Видати Брагіну Ігорю 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.
2) Власенко Оксана Степанівна, керівник стажування - адвокат Антонова Ганна
Ігорівна, свідоцтво № 4140 видане КМКДКА від 28.09.2010, які представили результати
стажування.
Член РАмК Бура О.В. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом керівника
стажування Антонової Г.І. про оцінку стажування стажиста Власенко О. 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 Власенко О. 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 Власенко Оксані Степанівні 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) Гедз Юлія Володимирівна, керівник стажування - адвокат Мудролюбова Наталія
Олександрівна,свідоцтво № 3798/10 видане Київською обласною КДКА від 30.10.2008, які
представили результати стажування.
Член РАмК Бура О.В. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом керівника
стажування Мудролюбової Н.О. про оцінку стажування стажиста Гедз 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 Гедз 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» - 16, «Проти» - 0.
Вирішили: Видати Гедз Юлії 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.
4) Діденко Ігор Геннадійович, керівник стажування - адвокат Самойленко Афанасій
Миколайович, свідоцтво № 532 видане Чернігівською обласною КДКА від 04.03.2011, які
представили результати стажування.
Член РАмК Бура О.В. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом керівника
стажування Самойленко А. М. про оцінку стажування стажиста Діденко І. 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 Діденко І. 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.
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Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0.
Вирішили: Видати Діденко Ігорю Геннадійовичу 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) Кіндрась Ярослав Іванович, керівник стажування - адвокат Руснак Інна
Володимирівна, свідоцтво № 4536 видане КМКДКА від 31.05.2011, які представили результати
стажування.
Член РАмК Бура О.В. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом керівника
стажування Руснак І.В. про оцінку стажування стажиста Кіндрась Я. 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 Кіндрась Я. 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 Кіндрась Ярославу 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.
6) Кобець Олена Юріївна, керівник стажування - адвокат Логінов Денис Вікторович,
свідоцтво № 4482 видане Донецькою обласною КДКА від 29.08.2012, які представили
результати стажування.
Член РАмК Бура О.В. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом керівника
стажування Логінова Д. В. про оцінку стажування стажиста Кобець 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 Кобець 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» - 16, «Проти» - 0.
Вирішили: Видати Кобець Олені 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.
7) Матвійчук Олег Вікторович, керівник стажування - адвокат Федорова Світлана
Дмитрівна, свідоцтво № 3796 видане КМКДКА від 25.06.2009, які представили результати
стажування.
Член РАмК Бура О.В. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом керівника
стажування Федорової С.Д. про оцінку стажування стажиста Матвійчука 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 Матвійчуку 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 Матвійчуку 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.
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8) Мохонько Олексій Анатолійович, керівник стажування - адвокат Кальна Олена
Петрівна, свідоцтво № 2916 видане КМКДКА від 31.05.2007, які представили результати
стажування.
Член РАмК Бура О.В. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом керівника
стажування Кальної О. П. про оцінку стажування стажиста Мохонько 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 Мохонько 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.
Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0.
Вирішили: Видати Мохонько Олексію 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.
9) Оснач Оксана Павлівна, керівник стажування - адвокат Кравченко Олександр
Михайлович, свідоцтво № 4524 видане КМКДКА від 26.07.2011, які представили результати
стажування.
Член РАмК Бура О.В. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом керівника
стажування Кравченко О. М. про оцінку стажування стажиста Оснач 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 Оснач 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 Оснач Оксані Павлівні 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) Подольський Антон Юрійович, керівник стажування - адвокат Мацко Максим
Анатолійович , свідоцтво № 3446 видане КМКДКА від 25.09.2008, які представили результати
стажування.
Член РАмК Бура О.В. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом керівника
стажування Мацко М. А. про оцінку стажування стажиста Подольського А.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 Подольському
А.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» - 16, «Проти» - 0.
Вирішили: Видати Подольському Антону Юрійовичу 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) Сатир Лариса Василівна, керівник стажування - адвокат Ровенський Олександр
Валерійович, свідоцтво № 2851 видане Донецькою обласною КДКА від 12.03.2008, які
представили результати стажування.
Член РАмК Бура О.В. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом керівника
стажування Ровенського О. В. 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.
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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 Сатир Ларисі 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.
12) Тарасенко Наталія Вікторівна, керівник стажування - адвокат Багрій Василь
Володимирович, свідоцтво № 3725 видане КМКДКА від 28.05.2009, які представили результати
стажування.
Член РАмК Бура О.В. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом керівника
стажування Багрія В. В. про оцінку стажування стажиста Тарасенко 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 Тарасенко 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 Тарасенко Наталії 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.
3. Про розгляд питань щодо 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 Томчук Михайло Станіславович
подав заяву про зупинення стажування строком на 6 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 № 80 від 01.08.2018 р., стажування може бути зупинене не більше ніж на
півроку за заявою стажиста радою адвокатів регіону, яка прийняла рішення про направлення на
стажування, у межах дійсності свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту. У такому
випадку до ради адвокатів регіону стажистом подається звіт про обсяг виконання
індивідуального плану стажування, а керівником стажування – звіт про оцінку пройденого у
нього стажистом стажування. Також стажування може бути зупинено за рішенням ради
адвокатів регіону у випадках, що передбачені цим Положенням.
Заступник Голови РАмК Степ’юк В.С. запропонував поставити на голосування питання
про зупинення стажування строком на 6 місяців Томчук М. С.
Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0.
Вирішили: Зупинити стажування строком на 6 місяців Томчук Михайла
Станіславовича.
2) Член РАмК Гученко П.Ф. повідомив, що стажист Красноборов Олександр
Валерійович 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 № 80 від 01.08.2018 р., 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
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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).
Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про поновлення стажування
стажисту Красноборову О. В.
Голосували: «За» - 16 «Проти» - 0.
Вирішили: поновити стажування стажисту Красноборову Олександру Валерійовичу.
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.
Клок Вадим Олексійович , якому члени РАмК ставили питання.
2.
Ленівський Руслан Володимирович, якому члени РАмК ставили питання.
3.
Омельченко Іван Володимирович, якому члени РАмК ставили питання.
Член РАмК Лошаков Д.С. поставив на голосування питання про видачу їм свідоцтва про
право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування.
Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0.
Вирішили: Видати Клок
Вадиму Олексійовичу, Ленівському Руслану
Володимировичу, Омельченко Івану Володимировичу, свідоцтво про право на заняття
адвокатською діяльністю без проходження стажування.
5. Про розгляд заяв адвокатів про включення до Реєстру керівників стажування
Слухали: Члена РАмК Дідковську І.О., яка повідомила присутніх членів РАмК, що до
РАмК надійшли заяви від адвокатів:
1.
Горбунова Лідія Миколаївна, свідоцтво № 470 видане КМКДКА від 26.01.1996 р.
2.
Івановський Дмитро Олександрович, свідоцтво № 4732 видане КМКДКА від
29.11.2011 р.
про внесення щодо них запису до Реєстру керівників стажування та відкриття для них 3
(три) вакантних місця стажистів.
Також, член РАмК Дідковська І.О. 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.
Заступник Голови РАмК Степ’юк В.С. поставив на голосування питання списком щодо
задоволення на підставі ч.3 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
заяв зазначених адвокатів та внести щодо них записи до Реєстру керівників стажування з
відкриттям для них по 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:
1.
Горбунова Лідія Миколаївна, свідоцтво № 470 видане КМКДКА від 26.01.1996 р.
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2.
Івановський Дмитро Олександрович, свідоцтво № 4732 видане КМКДКА від
29.11.2011 р.
запис до Реєстру керівників стажування та відкрити для них по 3 (три) вакантних місця
стажистів.
6. Про розгляд заяв про призначення керівника стажування, видачу направлення на
стажування, затвердження індивідуального плану стажування та строки подання
стажистом поточних звітів
Слухали: Члена РАмК Овода 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 № 80 від 01.06.2018 р.), а саме:
1.
Вячина Дар’я Валеріївна
2.
Горобченко Анатолій Петрович
3.
Задорожна Людмила Борисівна
4.
Клименко Олена Анатоліївна
5.
Клюс Віталій Валерійович
6.
Крупій Іван Ярославович
7.
Падалка Лілія Олегівна
8.
Пасічник Вікторія Віталіївна
9.
Петрук Юрій Олександрович
10.
Ревуцька Тетяна Олегівна
11.
Рудик Кирило Миколайович
12.
Семко Ігор Сергійович
13.
Слічна Світлана Ігорівна
14.
Тріщак Жанна Анатоліївна
15.
Грушка Володимир Ігорович
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
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Вячина Дар’я Валеріївна
Горобченко Анатолій
Петрович
Задорожна Людмила
Борисівна
Клименко Олена
Анатоліївна
Клюс Віталій Валерійович
Крупій Іван Ярославович
Падалка Лілія Олегівна

Адвокат-керівник стажування
Романюк Марина Валеріївна, свідоцтво № 3127 видане
КМКДКА від 29.11.2007
Хайнак Тарас Леонідович, свідоцтво № 4947/10 видане
Київською обласною КДКА від 26.07.2012
Овод Роман Віталійович, свідоцтво № 2342 видане
КМКДКА від 22.11.2005
Мацко Максим Анатолійович , свідоцтво № 3446
видане КМКДКА від 25.09.2008
Балухатий Олег Павлович, свідоцтво № 885 видане
КМКДКА від 26.01.1996
Івановський Дмитро Олександрович, свідоцтво № 4732
видане КМКДКА від 29.11.2011
Горбунова Лідія Миколаївна, свідоцтво № 470 видане
КМКДКА від 26.01.1996
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Пасічник Вікторія
Віталіївна
Петрук Юрій
Олександрович
Ревуцька Тетяна Олегівна
Рудик Кирило Миколайович
Семко Ігор Сергійович
Слічна Світлана Ігорівна
Тріщак Жанна Анатоліївна

Шевченко Лідія Максимівна, свідоцтво № 217 видане
КМКДКА від 20.01.1994
Коморна Ірина Григорівна, свідоцтво № видане
КМКДКА від
Кішинець Володимир Анатолійович, свідоцтво № 4606
видане КМКДКА від 26.07.2011
Степ’юк Юлія Станіславівна, свідоцтво № 3777 видане
КМКДКА від 25.06.2009
Кудрявцев Олексій Валентинович, свідоцтво № 3441
видане КМКДКА від 25.09.2008
Сологуб Вадим Леонідович, свідоцтво № 4840 видане
КМКДКА від 31.01.2012
Свєтлічний Ігор Валерійович, свідоцтво № 3161 видане
КМКДКА від 13.12.2007

Грушка Володимир Ігорович Свєтлічний Ігор Валерійович, свідоцтво № 3161 видане
КМКДКА від 13.12.2007
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
Вячина Дар’я Валеріївна
Горобченко Анатолій
Петрович
Клименко Олена Анатоліївна
Клюс Віталій Валерійович
Крупій Іван Ярославович
Падалка Лілія Олегівна
Пасічник Вікторія Віталіївна
Петрук Юрій Олександрович
Ревуцька Тетяна Олегівна
Рудик Кирило Миколайович
Семко Ігор Сергійович
Слічна Світлана Ігорівна

Адвокат-керівник стажування
Романюк Марина Валеріївна, свідоцтво № 3127
видане КМКДКА від 29.11.2007
Хайнак Тарас Леонідович, свідоцтво № 4947/10
видане Київською обласною КДКА від 26.07.2012
Мацко Максим Анатолійович , свідоцтво № 3446
видане КМКДКА від 25.09.2008
Балухатий Олег Павлович, свідоцтво № 885 видане
КМКДКА від 26.01.1996
Івановський Дмитро Олександрович, свідоцтво №
4732 видане КМКДКА від 29.11.2011
Горбунова Лідія Миколаївна, свідоцтво № 470 видане
КМКДКА від 26.01.1996
Шевченко Лідія Максимівна, свідоцтво № 217 видане
КМКДКА від 20.01.1994
Коморна Ірина Григорівна, свідоцтво № видане
КМКДКА від
Кішинець Володимир Анатолійович, свідоцтво №
4606 видане КМКДКА від 26.07.2011
Степ’юк Юлія Станіславівна, свідоцтво № 3777
видане КМКДКА від 25.06.2009
Кудрявцев Олексій Валентинович, свідоцтво № 3441
видане КМКДКА від 25.09.2008
Сологуб Вадим Леонідович, свідоцтво № 4840 видане
КМКДКА від 31.01.2012

7. Про розгляд заяв адвокатів про внесення даних про помічника адвоката до
Єдиного реєстру адвокатів України
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Слухали: секретаря РАмК Кілічаву Т.М., яка повідомила 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 Ярошенко Олени Олексіївни, Свідоцтво про право на заняття
адвокатською діяльністю №4111, видане Київською міською КДКА 31.08.2010 р., про
помічника Трохимця Олександра Петровича (вх. 49 від 17.07.2018р.);
2.
Адвоката Замкової Марини Олександрівни, Свідоцтво про право на заняття
адвокатською діяльністю № 000103, видане Радою адвокатів Хмельницької області 09.08.2017
р., про помічника Жаданова Михайла Вікторовича (вх. 50 від 17.07.2018р.);
3.
Адвоката Огулькової Анни Миколаївни, Свідоцтво про право на заняття
адвокатською діяльністю № 4657, видане Київською міською КДКА 27.09.2011 р., про
помічника Охріменка Олексія Олександровича (вх. 51 від 17.07.2018р.);
4.
Адвоката Огулькової Анни Миколаївни, Свідоцтво про право на заняття
адвокатською діяльністю № 4657, видане Київською міською КДКА 27.09.2011 р., про
помічника Джуса Івана Сергійовича (вх. 52 від 17.07.2018р.);
Кілічава Т.М. повідомила 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 Степ’юк В.С. 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.
Трохимця Олександра Петровича - помічника адвоката Ярошенко Олени
Олексіївни, Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №4111, видане Київською
міською КДКА 31.08.2010 р.;
2.
Жаданова Михайла Вікторовича - помічника адвоката Замкової Марини
Олександрівни, Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 000103, видане
Радою адвокатів Хмельницької області 09.08.2017 р.;
3.
Охріменка Олексія Олександровича - помічника адвоката Огулькової Анни
Миколаївни, Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4657, видане
Київською міською КДКА 27.09.2011 р.;
4.
Джуса Івана Сергійовича - помічника адвоката Огулькової Анни Миколаївни,
Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4657, видане Київською міською
КДКА 27.09.2011 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:
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1. Ялова Наталія Володимирівна, № Свідоцтва: 4099, Дата: 27.07.2010, Видано: Київська
міська КДКА
2. Шевченко Лідія Максимівна, № Свідоцтва: 217, Дата: 20.01.1994, Видано: Київська
міська КДКА
3. Зайченко Тамара Федорівна, № Свідоцтва: 1494, Дата: 18.05.2000, Видано: Київська
міська КДКА
4. Веліканов Костянтин Сергійович, № Свідоцтва: 3728, Дата: 28.05.2009, Видано:
Київська міська КДКА
5. Спасов Михайло Сергійович, № Свідоцтва: 4368, Дата: 17.02.2011, Видано: Київська
міська КДКА
6. Шклянка Марія Петрівна, № Свідоцтва: 1649, Дата: 22.03.2001, Видано: Київська міська
КДКА
7. Нижний Сергій Валерійович, № Свідоцтва: 4003, Дата: 30.11.2009, Видано: Київська
міська КДКА
8. Щерба Сергій Миколайович, № Свідоцтва: 818, Дата: 22.09.1995, Видано: Київська
міська КДКА
9. Панасюк Олег Васильович, № Свідоцтва: 3899, Дата: 29.10.2009, Видано: Київська
міська КДКА
щодо заміни с відоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю через зміну
прізвища:
1. Кариченська Світлана Володимирівна, № Свідоцтва: 3664, Дата: 26.03.2009, Видано:
Київська міська КДКА
Заступник Голови РАмК Степ’юк В.С. поставив на голосування дане питання.
Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0.
Вирішили: Видати дублікат/замінити свідоцтва про право на заняття адвокатською
діяльністю наступним адвокатам:
1. Ялова Наталія Володимирівна, № Свідоцтва: 4099, Дата: 27.07.2010, Видано: Київська
міська КДКА
2. Шевченко Лідія Максимівна, № Свідоцтва: 217, Дата: 20.01.1994, Видано: Київська
міська КДКА
3. Зайченко Тамара Федорівна, № Свідоцтва: 1494, Дата: 18.05.2000, Видано: Київська
міська КДКА
4. Веліканов Костянтин Сергійович, № Свідоцтва: 3728, Дата: 28.05.2009, Видано:
Київська міська КДКА
5. Спасов Михайло Сергійович, № Свідоцтва: 4368, Дата: 17.02.2011, Видано: Київська
міська КДКА
6. Шклянка Марія Петрівна, № Свідоцтва: 1649, Дата: 22.03.2001, Видано: Київська міська
КДКА
7. Нижний Сергій Валерійович, № Свідоцтва: 4003, Дата: 30.11.2009, Видано: Київська
міська КДКА
8. Щерба Сергій Миколайович, № Свідоцтва: 818, Дата: 22.09.1995, Видано: Київська
міська КДКА
9. Панасюк Олег Васильович, № Свідоцтва: 3899, Дата: 29.10.2009, Видано: Київська
міська КДКА
Замінити свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю через зміну
прізвища наступним адвокатам:
1. Кариченська Світлана Володимирівна, № Свідоцтва: 3664, Дата: 26.03.2009, Видано:
Київська міська КДКА
Заступник Голови РАмК Степ’юк В.С. повідомив, що Порядок денний засідання РАмК
вичерпано, а тому запропонував закрити засідання РАмК.
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Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0.
Вирішили: Закрити засідання РАмК.
Головуючий
Заступник Голови РАмК
Секретар РАмК

 /підпис/

В.С. Степ’юк

 /підпис/

Т.М. Кілічава
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