
ПРОТОКОЛ № 17 
засідання Ради адвокатів міста Києва 

ІІ скликання 
 

м. Київ                09 серпня 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 –            
Боскін Олександр Леонідович, Брицька Анна Миколаївна, Бура Олена Вікторівна, Гученко          
Петро Федорович, Дідовець Юрій Вікторович, Кудрявцев Павло Миколайович, Маринушкін         
Арсен Григорович, Меркурова Лариса Анатоліївна, Полтавець Володимир Миколайович,        
Поповська Тетяна Володимирівна, 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 26.07.2018 р. Протокол № 16 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 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 Дідовець Ю.В. 

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

6. Про розгляд заяв про призначення керівника стажування, видачу направлення на          
стажування, затвердження індивідуального плану стажування та строки подання стажистом         
поточних звітів - Доповідач Секретар РАмК Кілічава Т.М. 

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

8. Про видачу дублікатів, заміну свідоцтва про право на заняття адвокатською          
діяльністю. - Доповідач член РАмК Маринушкін А.Г. 

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 становить 16              
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. 

Заступник Голови РАмК оголосив Порядок денний засідання РАмК та запропонував його           
затвердити. 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Затвердити Порядок денний засідання РАмК. 
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1. Присяга, видача свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю та          

посвідчень адвоката (Рішення про видачу особі свідоцтва про право на заняття адвокатською            
діяльністю 26.07.2018 р. Протокол № 16 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 серпня 2018 року             
були прийняті рішення РАмК про видачу їм Свідоцтва про право на заняття адвокатською             
діяльністю, а саме:  

1. Брагін Ігор Сергійович  
2. Власенко Оксана Степанівна  
3. Гедз Юлія Володимирівна  
4. Діденко Ігор Геннадійович  
5. Кіндрась Ярослав Іванович  
6. Клок Вадим Олексійович  
7. Кобець Олена Юріївна  
8. Ленівський Руслан Володимирович  
9. Матвійчук Олег Вікторович  
10. Мохонько Олексій Анатолійович  
11. Омельченко Іван Володимирович  
12. Оснач Оксана Павлівна  
13. Подольський Антон Юрійович  
14. Сатир Лариса Василівна  
15. Тарасенко Наталія Вікторівна, 
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. Продовження стажування 

Слухали: члена РАмК Буру О.В., яка повідомила присутніх членів РАмК, що до Ради             
подано адвокатами-керівниками стажування звіти 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 їх стажисти. 

Член РАмК Бура О.В. запропонувала заслухати адвокатів-керівників стажування, їх         
стажистів, надати оцінку наданих до РАмК звітів керівників стажування про оцінку стажування            
стажистів за результатами проходження стажування та прийняти відповідні рішення щодо          
наступних стажистів: 

 
1) Бевз Олександр Миколайович, керівник стажування - адвокат Андросюк Василь          

Михайлович, свідоцтво № 541 видане КМКДКА від 20.01.1994, які представили результати           
стажування. 

Член РАмК Бура О.В. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом керівника            
стажування Андросюка В. М. про оцінку стажування стажиста Бевз О. М. та відповідними             
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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 Бевз О.М. на            
підставі п.1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою               
результатів стажування, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Бевз Олександру Миколайовичу на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону              

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

 
2) Красноборов Олександр Валерійович, керівник стажування - адвокат Вербіло Лариса          

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

Член РАмК Бура О.В. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом керівника            
стажування Вербіло Л.П. про оцінку стажування стажиста Красноборова 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 Красноборову 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 Красноборову Олександру 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. 

 
3) Тополюк Ілля Миколайович, керівник стажування - адвокат Рубан Ігор          

Володимирович, свідоцтво № 848 видане Луганською обласною КДКА від 19.04.2007, які           
представили результати стажування. 

Член РАмК Бура О.В. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом керівника            
стажування Рубан І.В. про оцінку стажування стажиста Тополюк 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 Тополюк 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 Тополюк Іллі Миколайовичу на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону              

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

 
4) Шахненко Оксана Миколаївна, керівник стажування - адвокат Романюк Марина          

Валеріївна, свідоцтво № 3127 видане КМКДКА від 29.11.2007, які представили результати           
стажування. 

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

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

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
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Вирішили: Видати Шахненко Оксані 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. 

 
5) Вилегжаніна Маріанна Вадимівна, керівник стажування - адвокат Шевченко Тетяна          

Андріївна свідоцтво № 194 видане КМКДКА  від 20.01 1994. 
Член РАмК Бура О.В. повідомив, що стажист Вилегжаніна Маріанна Вадимівна          

виконала індивідуальний план стажування не в повному об'ємі та не подала звітні матеріали             
стажування, що є підставою для продовженння стажування терміном до 3-х місяців згідно із ч.              
7 ст. 10 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”.  

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про продовження стажування          
Вилегжаніної М.В. 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Продовжити стажування стажисту Вилегжаніній Маріанні Вадимівні 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. 

 
6) Кушнерик Юрій Анатолійович, керівник стажування - адвокат Тищенко Олександр          

Олексійович, свідоцтво № 829 видане КМКДКА від 22.09.1995. 
Член РАмК Бура О.В. повідомив, що стажист Кушнерик Юрій Анатолійович подав           

заяву про продовженння стажування терміном до 3-х місяців у зв’язку з недовиконанням            
індивідуального плану стажування та неподанням звітних матеріалів стажування.  

Заступник Голови РАмК, у зв'язку з необхідністю додаткового вивчення матеріалів по           
стажисту, оголосив перенесення вирішення питання про продовження стажування стажисту         
Кушнерик Юрію Анатолійовичу на наступне засідання Ради. 
 
 

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

подано заяви від стажистів щодо зупинення та поновлення стажування, а саме: 
 
1) стажист Граждан Ольга Вікторівна 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             
поновлення стажування може бути подана стажистом до закінчення строку, на який стажування            
зупинялося. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про поновлення стажування          
стажисту Граждан О. В. 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: поновити стажування стажисту Граждан Ользі Вікторівні. 

 
2) стажист Гром Анатолій Миколайович 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. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про поновлення стажування          
стажисту Грому А. М. 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: поновити стажування стажисту Грому Анатолію Миколайовичу. 
 
3) стажист Гуринець Дмитро Петрович подав заяву про поновлення стажування. 
Відповідно до п. 8.3., 8.4. Положення “Про організацію та порядок проходження           

стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю”,           
затв. Рішенням РАУ № 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             
поновлення стажування може бути подана стажистом до закінчення строку, на який стажування            
зупинялося. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про поновлення стажування          
стажисту Гуринець Д. П. 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: поновити стажування стажисту Гуринець Дмитру Петровичу. 
 
4) стажист Дюденко Олександр Вікторович 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             
поновлення стажування може бути подана стажистом до закінчення строку, на який стажування            
зупинялося. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про поновлення стажування          
стажисту Дюденко О. В. 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: поновити стажування стажисту Дюденко Олександру Вікторовичу. 
 
5) стажист Дюденко Світлані Вікторівні 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             
поновлення стажування може бути подана стажистом до закінчення строку, на який стажування            
зупинялося. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про поновлення стажування          
стажисту Дюденко С. В. 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: поновити стажування стажисту Дюденко Світлану Вікторівні. 
 
6) стажист Загуменний В’ячеслав Володимирович 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            
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розглядається радою адвокатів регіону протягом тридцяти днів з дня її отримання. Заява про             
поновлення стажування може бути подана стажистом до закінчення строку, на який стажування            
зупинялося. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про поновлення стажування          
стажисту Загуменному В. В. 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: поновити стажування стажисту Загуменному В’ячеславу Володимировичу. 
 
7) стажист Іванов Віктор Федорович 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             
поновлення стажування може бути подана стажистом до закінчення строку, на який стажування            
зупинялося. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про поновлення стажування          
стажисту Іванову В.Ф. 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: поновити стажування стажисту Іванову Віктору Федоровичу. 
 
8) стажист Калюжний Андрій Петрович подав заяву про поновлення стажування. 
Відповідно до п. 8.3., 8.4. Положення “Про організацію та порядок проходження           

стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю”,           
затв. Рішенням РАУ № 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             
поновлення стажування може бути подана стажистом до закінчення строку, на який стажування            
зупинялося. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про поновлення стажування          
стажисту Калюжному А. П. 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: поновити стажування стажисту Калюжному Андрію Петровичу. 
 
9) стажист Коваль Валерій Петрович подав заяву про поновлення стажування. 
Відповідно до п. 8.3., 8.4. Положення “Про організацію та порядок проходження           

стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю”,           
затв. Рішенням РАУ № 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             
поновлення стажування може бути подана стажистом до закінчення строку, на який стажування            
зупинялося. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про поновлення стажування          
стажисту Коваль В.П. 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: поновити стажування стажисту Коваль Валерію Петровичу. 
 
10) стажист Комар Андрій Юрійович 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            
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розглядається радою адвокатів регіону протягом тридцяти днів з дня її отримання. Заява про             
поновлення стажування може бути подана стажистом до закінчення строку, на який стажування            
зупинялося. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про поновлення стажування          
стажисту Комар А. Ю. 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: поновити стажування стажисту Комар Андрію Юрійовичу. 
 
11) стажист Кондик Іван Михайлович 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             
поновлення стажування може бути подана стажистом до закінчення строку, на який стажування            
зупинялося. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про поновлення стажування          
стажисту Кондик І.М. 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: поновити стажування стажисту Кондик Івану Михайловичу. 
 
12) стажист Кутков Олександр Олександрович 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             
поновлення стажування може бути подана стажистом до закінчення строку, на який стажування            
зупинялося. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про поновлення стажування          
стажисту Куткову О. О. 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: поновити стажування стажисту Куткову Олександру Олександровичу. 
 
13) стажист Кушнір Максим 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             
поновлення стажування може бути подана стажистом до закінчення строку, на який стажування            
зупинялося. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про поновлення стажування          
стажисту Кушнір М.В. 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: поновити стажування стажисту Кушнір Максиму Валерійовичу. 
 
14) стажист Лисак Людмила Володимирівна 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            
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розглядається радою адвокатів регіону протягом тридцяти днів з дня її отримання. Заява про             
поновлення стажування може бути подана стажистом до закінчення строку, на який стажування            
зупинялося. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про поновлення стажування          
стажисту Лисак Л.В. 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: поновити стажування стажисту Лисак Людмилі Володимирівні. 
 
15) стажист Ліщенко Сергій Михайлович 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             
поновлення стажування може бути подана стажистом до закінчення строку, на який стажування            
зупинялося. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про поновлення стажування          
стажисту Ліщенко С.М. 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: поновити стажування стажисту Ліщенко Сергію Михайловичу. 
 
16) стажист Март’янова Наталія Володимирівна 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             
поновлення стажування може бути подана стажистом до закінчення строку, на який стажування            
зупинялося. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про поновлення стажування          
стажисту Март’яновій Н. В. 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: поновити стажування стажисту Март’яновій Наталії Володимирівні. 
 
17) стажист Остапенко Володимир Володимирович 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             
поновлення стажування може бути подана стажистом до закінчення строку, на який стажування            
зупинялося. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про поновлення стажування          
стажисту Остапенко В. В. 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: поновити стажування стажисту Остапенко Володимиру Володимировичу. 
 
18) стажист Пасічник Каріна Юріївна 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”,           
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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             
поновлення стажування може бути подана стажистом до закінчення строку, на який стажування            
зупинялося. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про поновлення стажування          
стажисту Пасічник К.Ю. 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: поновити стажування стажисту Пасічник Каріні Юріївні. 
 
19) стажист Полишвайко Анатолій Андрійович 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             
поновлення стажування може бути подана стажистом до закінчення строку, на який стажування            
зупинялося. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про поновлення стажування          
стажисту Полишвайко А.А. 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: поновити стажування стажисту Полишвайко Анатолію Андрійовичу. 
 
20) стажист Поліщук Марія Іванівна 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             
поновлення стажування може бути подана стажистом до закінчення строку, на який стажування            
зупинялося. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про поновлення стажування          
стажисту Поліщук М. І. 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: поновити стажування стажисту Поліщук Марії Іванівні. 
 
21) стажист Полтєв Євгеній Олексійович 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             
поновлення стажування може бути подана стажистом до закінчення строку, на який стажування            
зупинялося. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про поновлення стажування          
стажисту Полтєву Є. О. 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: поновити стажування стажисту Полтєву Євгенію Олексійовичу. 
 
22) стажист Прокопчук Ігор Тарасович подав заяву про поновлення стажування. 

9 



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             
поновлення стажування може бути подана стажистом до закінчення строку, на який стажування            
зупинялося. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про поновлення стажування          
стажисту Прокопчуку І. Т. 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: поновити стажування стажисту Прокопчуку Ігорю Тарасовичу. 
 
23) стажист Пустоляков Євгеній Дмитрович 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             
поновлення стажування може бути подана стажистом до закінчення строку, на який стажування            
зупинялося. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про поновлення стажування          
стажисту Пустолякову Євгенію Дмитровичу 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: поновити стажування стажисту Пустолякову Євгенію Дмитровичу. 
 
24) стажист Савченко Олександр Анатолійович 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             
поновлення стажування може бути подана стажистом до закінчення строку, на який стажування            
зупинялося. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про поновлення стажування          
стажисту Савченко О.А. 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: поновити стажування стажисту Савченко Олександру Анатолійовичу. 
 
25) стажист Тична Богдана Миколаївна подала 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             
поновлення стажування може бути подана стажистом до закінчення строку, на який стажування            
зупинялося. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про поновлення стажування          
стажисту Тичній Б. М. 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: поновити стажування стажисту Тичній Богдані Миколаївні. 
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26) стажист Токмаков Олександр Семенович 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             
поновлення стажування може бути подана стажистом до закінчення строку, на який стажування            
зупинялося. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про поновлення стажування          
стажисту Токмакову О. С. 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: поновити стажування стажисту Токмакову Олександру Семеновичу. 
 
27) стажист Томчук Михайло Станіславович 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             
поновлення стажування може бути подана стажистом до закінчення строку, на який стажування            
зупинялося. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про поновлення стажування          
стажисту Томчуку М.С. 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: поновити стажування стажисту Томчуку Михайлу Станіславовичу. 
 
28) стажист Фомін Андрій Анатолійович 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             
поновлення стажування може бути подана стажистом до закінчення строку, на який стажування            
зупинялося. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про поновлення стажування          
стажисту Фоміну А. А. 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: поновити стажування стажисту Фомін Андрію Анатолійовичу. 
 
29) стажист Цицюра Володимир Іванович 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             
поновлення стажування може бути подана стажистом до закінчення строку, на який стажування            
зупинялося. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про поновлення стажування          
стажисту Цицюрі В. І. 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: поновити стажування стажисту Цицюрі Володимиру Івановичу. 
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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 Дідовця Ю.В., який повідомив, що до РАмК надійшла заява 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 Дідовець Ю.В. 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. Тесля Володимира Миколайовича, якому члени РАмК ставили питання. 
Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу їм свідоцтва про            

право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування. 
Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Тесля Володимиру Миколайовичу свідоцтво про право на заняття          

адвокатською діяльністю без проходження стажування. 
 
 

5. Про розгляд заяви адвоката про включення до Реєстру керівників стажування 
5.1. Слухали: Секретаря РАмК Кілічаву Т.М., яка повідомила присутніх членів РАмК, що            

до РАмК надійшла заява від адвоката 
Мазуркевич Миколи Антоновича, свідоцтво № 4654 видане КМКДКА від 27.09.2011 р. 

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

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

Заступник Голови РАмК 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 Мазуркевич Микола Антонович, свідоцтво № 4654 видане          
КМКДКА від 27.09.2011 р. запис до Реєстру керівників стажування та відкрити для нього 3              
(три) вакантних місця стажистів. 

 
5.2. Слухали: Секретаря РАмК Кілічаву Т.М., яка запропонувала поставити на          

обговорення та затвердити можливість членами органів адвокатського самоврядування бути         
керівниками стажування з відкриттям для них по 3 вакантних місця, в тому числі затвердження              
вже внесених членів органів адвокатського самоврядування до Реєстру керівників стажування. 

Члени РАмК обговорювали дане питання та висловлювати свою позицію, що керівництво           
стажування членами органів адвокатського самоврядування не суперечить Закону України         
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правилам адвокатської етики 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування дане питання. 
Голосували: «За» - 15, «Проти» - 1. 
Вирішили: Затвердити можливість адвокатів - членів органів адвокатського        

самоврядування бути керівниками стажування на підставі ч. 3 ст. 10 Закону України «Про             
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адвокатуру та адвокатську діяльність» з внесенням відповідного запису про них до Реєстру            
керівників стажування та відкриття для них по 3 (три) вакантних місця стажистів. Дане             
рішення розповсюджується і на вже внесених записів про адвокатів - членів органів            
адвокатського самоврядування до Реєстру керівників стажування. 
 
 

6. Про розгляд заяв про призначення керівника стажування, видачу направлення на          
стажування, затвердження індивідуального плану стажування та строки подання        
стажистом поточних звітів 

Слухали: Секретаря РАмК Кілічаву Т.М., 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 № 80 від 01.06.2018 р.), а саме: 

1. Блонар Ігор Васильович  
2. Бойко Володимир Володимирович  
3. Дудник Світлана Петрівна  
4. Осьмак Андрій Васильович  
5. Юхимець Олександр Сергійович  
6. Тріщак Жанна Анатоліївна  
7. Грушка Володимир Ігорович  
8. Задорожна Людмила Борисівна  
9. Столярчук Ольга Юріївна 
Після обговорення членами РАмК вищевказаного питання, Заступник Голови РАмК         

поставив на голосування питання щодо направлення на стажування осіб, які успішно склали            
кваліфікаційний іспит та мають дійсне свідоцтво про його складення та призначити їм            
наступних адвокатів-керівників стажування: 

 
 П.І.Б.стажиста Адвокат-керівник стажування 

1 Блонар Ігор Васильович Янковий Микола Вікторович, свідоцтво № 781 
видане Вінницькою обласною КДКА від 19.11.2012 

2 Бойко Володимир 
Володимирович 

Паєта Віктор Васильович, свідоцтво № 2720 видане 
КМКДКА від 21.12.2006 

3 Дудник Світлана Петрівна Кальна Олена Петрівна, свідоцтво № 2916 видане 
КМКДКА від 31.05.2007 

4 Осьмак Андрій Васильович Мазуркевич Микола Антонович, свідоцтво № 4654 
видане КМКДКА від 27.09.2011 

5 Юхимець Олександр 
Сергійович 

Вітусєвич Ярослав Францович, свідоцтво № 1405 
видане КМКДКА від 24.12.1999 

6 Тріщак Жанна Анатоліївна Свєтлічний Ігор Валерійович, свідоцтво № 3161 
видане КМКДКА від 13.12.2007 

7 Грушка Володимир Ігорович Свєтлічний Ігор Валерійович, свідоцтво № 3161 
видане КМКДКА від 13.12.2007 

8 Задорожна Людмила 
Борисівна 

Овод Роман Віталійович, свідоцтво № 2342 видане 
КМКДКА від 22.11.2005 

9 Столярчук Ольга Юріївна Мазуркевич Микола Антонович, свідоцтво № 4654 
видане КМКДКА від 27.09.2011 
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Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: призначити керівників стажування, видати направлення на стажування та         

затвердити індивідуальні плани стажування та строки подання стажистом поточних звітів: 
 

 П.І.Б.стажиста Адвокат-керівник стажування 

1 Блонар Ігор Васильович Янковий Микола Вікторович, свідоцтво № 781 
видане Вінницькою обласною КДКА від 19.11.2012 

2 Бойко Володимир 
Володимирович 

Паєта Віктор Васильович, свідоцтво № 2720 видане 
КМКДКА від 21.12.2006 

3 Дудник Світлана Петрівна Кальна Олена Петрівна, свідоцтво № 2916 видане 
КМКДКА від 31.05.2007 

4 Осьмак Андрій Васильович Мазуркевич Микола Антонович, свідоцтво № 4654 
видане КМКДКА від 27.09.2011 

5 Юхимець Олександр 
Сергійович 

Вітусєвич Ярослав Францович, свідоцтво № 1405 
видане КМКДКА від 24.12.1999 

6 Тріщак Жанна Анатоліївна Свєтлічний Ігор Валерійович, свідоцтво № 3161 
видане КМКДКА від 13.12.2007 

7 Грушка Володимир Ігорович Свєтлічний Ігор Валерійович, свідоцтво № 3161 
видане КМКДКА від 13.12.2007 

8 Задорожна Людмила 
Борисівна 

Овод Роман Віталійович, свідоцтво № 2342 видане 
КМКДКА від 22.11.2005 

9 Столярчук Ольга Юріївна Мазуркевич Микола Антонович, свідоцтво № 4654 
видане КМКДКА від 27.09.2011 

 
 

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

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

1. Адвоката Коновала Тараса Павловича, свідоцтво про право на заняття         
адвокатською діяльністю № 3831, видане Київською міською КДКА 27.08.2009 р., про           
помічника Шлапак Аллу Анатоліївну (вх. 53 від 31.07.2018р.); 

2. Адвоката Шпакович Олени Вікторівни, свідоцтво про право на заняття         
адвокатською діяльністю № 4372, видане Київською міською КДКА 17.02.2011 р., про           
помічника Нєстєрову Тамару Ігорівну (вх. 54 від 02.08.2018р.). 

Кудрявцев П.М. повідомив присутнім членам РАмК, що подані документи на зазначених           
помічників відповідають вимогам ст. 16 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську           
діяльність”.  

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

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: 
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1. Шлапак Аллу Анатоліївну - помічника адвоката Коновала Тараса Павловича,         
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 3831, видане Київською міською            
КДКА  27.08.2009 р.; 

2. Нєстєрову Тамару Ігорівну - помічника адвоката Шпакович Олени Вікторівни,         
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4372, видане Київською міською            
КДКА 17.02.2011 р. 
 
 

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

Слухали: члена РАмК Маринушкіна А.Г., який повідомив 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. Бодня Іван Олександрович, свідоцтво № 4287 видане Київською міською КДКА від            

21.12.2010. 
2. Добродуб Олексій Якович, свідоцтва № 2685 видано Київською міською КДКА від            

08.12.2006. 
3. Бойчун Наталія Дмитрівна, свідоцтва № 1483 видано Київська міська КДКА від            

18.05.2000. 
Заступник Голови РАмК поставив на голосування дане питання. 
Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати дублікат/замінити свідоцтва про право на заняття адвокатською         

діяльністю наступним адвокатам: 
1. Бодня Іван Олександрович, свідоцтво № 4287 видане Київською міською КДКА від            

21.12.2010. 
2. Добродуб Олексій Якович, свідоцтва № 2685 видано Київською міською КДКА від            

08.12.2006. 
3. Бойчун Наталія Дмитрівна, свідоцтва № 1483 видано Київська міська КДКА від            

18.05.2000. 
 

 
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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