
ПРОТОКОЛ № 19 
засідання Ради адвокатів міста Києва 

ІІ скликання 
м. Київ               27 вересня 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, Дідковська Ірина Олександрівна, Іванов Ігор         
Олександрович, Лошаков Дмитро Сергійович, Маринушкін Арсен Григорович, Меркулова        
Лариса Анатоліївна, Овод Роман Віталійович, Полтавець Володимир Миколайович, Сафронов         
Валерій Аркадійович, Ткач Віталій Дмитрович, Чаплієва Крістіна Володимирівна. 
 

Порядок денний: 
1. Присяга, видача свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчень           

адвоката (Рішення про видачу особі свідоцтва про право на заняття адвокатською           
діяльністю 13.09.2018 р. Протокол № 18 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 - Доповідач секретар РАмК         
Кілічава Т.М. 

3. Присяга, видача свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчень           
адвоката (Рішення про видачу особі свідоцтва про право на заняття адвокатською           
діяльністю 27.09.2018 р. Протокол № 19 ІІ скликання) - Доповідач Заступник Голови            
РАмК Степ’юк В. С. 

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 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 15              
члени РАмК з 28, що відповідно до вимог ч. 5 ст. 48 Закону України «Про адвокатуру та                 
адвокатську діяльність» та п. 7.8. Регламенту Ради адвокатів регіону (нова редакція),           
затвердженого рішення Ради адвокатів України від 25.10.2014 р. № 178, є підставою            
вважати засідання РАмК повноважним. 

 
Голова РАмК Рафальська І.В. оголосила Порядок денний засідання РАмК та запропонував           

його затвердити. 
Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
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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 13.09.2018 р. Протокол № 18 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 13 вересня 2018 року             
були прийняті рішення РАмК про видачу їм Свідоцтва про право на заняття адвокатською             
діяльністю, а саме: 

1. Алавердян Тетяна Олександрівна 
2. Власенко Ольга Василівна 
3. Власюк Юрій Іванович 
4. Гладиш Ярослава Миколаївна 
5. Китаєв Ігор Юрійович 
6. Ковтун Лариса Володимирівна 
7. Костишена Вікторія Леонідівна 
8. Куц Олена Олександрівна 
9. Лук’янець Олена Олександрівна 
10. Макарчук Діана Анатоліївна 
11. Мітченко Тетяна Василівна 
12. Нікеркін Микита Валерійович 
13. Опалинський Юрій Володимирович 
14. Орлова Яна Вадимівна 
15. Плахотнюк Ярослава Володимирівна 
16. Сидоренко Ганна Олександрівна 
17. Сініцина Оксана Петрівна 
18. Сокиринська Людмила Анатоліївна 
19. Федорова Світлана Вадимівна 
20. Федосєєва Тетяна Юріївна 
21. Швалюк Олена Геннадіївна, 

яким Голова РАмК запропонувала скласти перед РАмК Присягу адвоката України.  
Зазначені особи склали перед РАмК Присягу адвоката України, після чого їм було            

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

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

Слухали: Секретар РАмК Кілічава 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: 
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1) Вилегжаніна Маріанна Вадимівна, керівник стажування - адвокат Шевченко Тетяна          

Андріївна свідоцтво № 194 видане КМКДКА від 20.01.1994, які представили результати           
стажування. 

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

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

Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Вилегжаніній Маріанні Вадимівні 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) Соколова Наталія Віталіївна, керівник стажування - адвокат Дюба Геннадій          

Миколайович, свідоцтво № 5277 видане КМКДКА 28.09.2012, які представили результати          
стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Дюби Г.М. про оцінку стажування стажиста Соколової 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. 

Голова РАмК поставила на голосування питання про видачу Соколовій 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» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Соколовій Наталії Віталіївні 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) Джумеля Володимир Володимирович, керівник стажування - адвокат Бура Олена          

Вікторівна, свідоцтво № 2621 видане КМКДКА від 22.06.2006, які представили результати           
стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Бурої О.В. про оцінку стажування стажиста Джумеля 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. 

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

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

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

 
4) Сологуб Євгеній Олександрович, керівник стажування - адвокат Бура Олена          

Вікторівна, свідоцтво № 2621 видане КМКДКА від 22.06.2006, які представили результати           
стажування. 

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

Голова РАмК поставила на голосування питання про видачу Сологубу Є.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» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Сологубу Євгенію 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. 

 
5) Шевчук Віталій Анатолійович, керівник стажування - адвокат Бура Олена Вікторівна,           

свідоцтво № 2621 видане КМКДКА від 22.06.2006, які представили результати стажування. 
Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           

керівника стажування Бура О.В. про оцінку стажування стажиста Шевчук 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. 

Голова РАмК поставила на голосування питання про видачу Шевчуку 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» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Шевчук Віталію 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. 

 
6) Гордієнко Вадим Іванович, керівник стажування - адвокат Клименко Аліна          

Віталіївна, свідоцтво № 2357 видане КМКДКА від 02.12.2005, які представили результати           
стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Клименко А.В. про оцінку стажування стажиста Гордієнко 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. 

Голова РАмК поставила на голосування питання про видачу Гордієнку 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» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Гордієнку Вадиму 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. 

 
7) Ковальчук Ігор Васильович, керівник стажування - адвокат Клименко Аліна          

Віталіївна, свідоцтво № 2357 видане КМКДКА від 02.12.2005, які представили результати           
стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Клименко А.В. про оцінку стажування стажиста Ковальчук 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. 

Голова РАмК поставила на голосування питання про видачу Ковальчуку 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» - 15, «Проти» - 0. 
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Вирішили: Видати Ковальчуку Ігорю Васильовичу на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону              
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування,          
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 
8) Кривошея Дмитро Анатолійович, керівник стажування - адвокат Клименко Аліна          

Віталіївна, свідоцтво № 2357 видане КМКДКА від 02.12.2005, які представили результати           
стажування. 

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

Голова РАмК поставила на голосування питання про видачу Кривошею Д.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» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Кривошею Дмитру 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) Фомін Андрій Анатолійович, керівник стажування - адвокат Падун Роман          

Володимирович, свідоцтво № 4444 видане КМКДКА від 29.03.2011, які представили результати           
стажування. 

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

Голова РАмК поставила на голосування питання про видачу Фоміну А.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» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Фоміну Андрію 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. 

 
 
3. Присяга, видача свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю та          

посвідчень адвоката (Рішення про видачу особі свідоцтва про право на заняття адвокатською            
діяльністю 27.09.2018 р. Протокол № 19 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 13 вересня 2018 року             
були прийняті рішення РАмК про видачу їм Свідоцтва про право на заняття адвокатською             
діяльністю, а саме: 

1. Гордієнко Вадим Іванович 
2. Джумеля Володимир Володимирович 
3. Ковальчук Ігор Васильович 
4. Кривошея Дмитро Анатолійович 
5. Сологуб Євгеній Олександрович 
6. Шевчук Віталій Анатолійович 
7. Фомін Андрій Анатолійович, 

яким Заступник Голови РАмК запропонував скласти перед РАмК Присягу адвоката          
України.  
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Зазначені особи склали перед РАмК Присягу адвоката України, після чого їм було            
урочисто вручено Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 
 

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 надійшла заява від             
Пшенишної Вікторії Вікторівни 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 Пшенишної В.В.            
відповідають вимогам ч. 5 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а              
отже є всі підстави прийняти рішення про видачу їй свідоцтва про право на заняття              
адвокатською діяльністю без проходження стажування. 

Заслухали:  
Пшенишну Вікторію Вікторівну, якій члени РАмК ставили питання. 

Голова РАмК поставила на голосування питання про видачу їм свідоцтва про право на             
заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування. 

Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Пшенишну Вікторію Вікторівну 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 надійшла заява від адвоката Титич Віталія Миколайовича, свідоцтво № 267 видане            
КДКА Херсонської області про внесення щодо нього запису до Реєстру керівників стажування            
та відкриття для нього 3 (три) вакантних місця стажистів. 

Також, член РАмК Дідковська І.О. 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 має. 

Голова РАмК поставила на голосування щодо задоволення на підставі ч.3 ст. 10 Закону             
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» заяви Титича В.М. та внести щодо ньоо             
записи до Реєстру керівників стажування з відкриттям для нього по 3 (три) вакантних місця              
стажистів. 

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

діяльність» про адвоката Титич Віталія Миколайовича, свідоцтво № 267 видане КДКА           
Херсонської області запис до Реєстру керівників стажування та відкрити для нього 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: 
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1. Кучер Олег Михайлович 
2. Розум Ігор Олександрович 
3. Фоміна Тетяна Володимирівна 
4. Мусієнко Ольга Володимирівна 
5. Лук’яненко Вікторія Володимирівна 
6. Федяй Олександр Сергійович 
7. Соколов Андрій Володимирович 
8. Ананьєв Євген Анатолійович 
9. Юлдашев Юрій Михайлович 
10. Бочарова Вікторія Миколаївна 
11. Галкіна Наталія Миколаївна 
12. Гринюк Денис Олегович 
13. Мусін Євген Олегович 
14. Добровольська Катерина Ігорівна 
15. Шмигельська Світлана Миколаївна 
16. Сімінський Максим Валерійович 
17. Гомон Олександр Олександрович 
18. Камінецький Олексій Валентинович 
19. Остапенко Сергій Григорович 

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 Кучер Олег Михайлович Титич Віталій Миколайович, свідоцтво № 267 видане 
КДКА Херсонської області 

2 Розум Ігор Олександрович Федорова Світлана Дмитрівна, свідоцтво № 3796 
видане КМКДКА від 25.06.2009 

3 Фоміна Тетяна Володимирівна Сафронов Валерій Аркадійович, свідоцтво № 395 від 
24.11.1994 видане КМКДКА 

4 Мусієнко Ольга Володимирівна Кудряшов Олександр Юрійович, свідоцтво № 371 
видане КДКА Житомирської області від 05.04.2005 

5 Лук’яненко Вікторія 
Володимирівна 

Павлюх Богдан Ярославович, свідоцтво № 2653 
видане КМКДКА від 22.06.2006 

6 Федяй Олександр Сергійович Горбунова Лідія Миколаївна, свідоцтво № 470 видане 
КМКДКА від 26.01.1996 

7 Соколов Андрій 
Володимирович 

Ніколішен Олег Миколайович, свідоцтво № 3454 
видане КМКДКА від 25.09.2008 

8 Ананьєв Євген Анатолійович Горбунова Лідія Миколаївна, свідоцтво № 470 видане 
КМКДКА від 26.01.1996 

9 Юлдашев Юрій Михайлович Цикалевич Володимир Миколайович, свідоцтво № 
3473 видане КМКДКА від 25.09.2008 

10 Бочарова Вікторія Миколаївна Бурчак Леся Іванівна, свідоцтво № 2485 видане 
КМКДКА від 16.03.2006 

11 Галкіна Наталія Миколаївна Гузь Оксана Олегівна, свідоцтво № 2965 видане 
КМКДКА від 21.06.2007 

12 Гринюк Денис Олегович Ліхітченко Геннадій Володимирович, свідоцтво № 
1713 видане КМКДКА від 27.12.2001 
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13 Мусін Євген Олегович Кущ Костянтин Федорович, свідоцтво № 2849 видане 
КМКДКА від 29.03.2007 

14 Добровольська Катерина 
Ігорівна 

Кущ Костянтин Федорович, свідоцтво № 2849 видане 
КМКДКА від 29.03.2007 

15 Шмигельська Світлана 
Миколаївна 

Овод Роман Віталійович, свідоцтво № 2342 видане 
КМКДКА від 22.11.2005 

16 Сімінський Максим 
Валерійович 

Гайдамаченко Тамара Петрівна, свідоцтво № 4042 
видане КМКДКА від 25.10.2010 

17 Гомон Олександр 
Олександрович 

Ткач Віталій Дмитрович, свідоцтво № 5353 видане 
КМКДКа від 28.09.2012 

18 Камінецький Олексій 
Валентинович 

Ткач Віталій Дмитрович, свідоцтво № 5353 видане 
КМКДКа від 28.09.2012 

19 Остапенко Сергій Григорович Ткач Віталій Дмитрович, свідоцтво № 5353 видане 
КМКДКа від 28.09.2012 

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

мають дійсне свідоцтво про його складення, та призначити керівників стажування: 
 

 П.І.Б.стажиста Адвокат-керівник стажування 

1. Кучер Олег Михайлович Титич Віталій Миколайович, свідоцтво № 267 видане 
КДКА Херсонської області 

2. Розум Ігор Олександрович Федорова Світлана Дмитрівна, свідоцтво № 3796 видане 
КМКДКА від 25.06.2009 

3. Фоміна Тетяна 
Володимирівна 

Сафронов Валерій Аркадійович, свідоцтво № 395 від 
24.11.1994 видане КМКДКА 

4. Мусієнко Ольга 
Володимирівна 

Кудряшов Олександр Юрійович, свідоцтво № 371 видане 
КДКА Житомирської області від 05.04.2005 

5. Лук’яненко Вікторія 
Володимирівна 

Павлюх Богдан Ярославович, свідоцтво № 2653 видане 
КМКДКА від 22.06.2006 

6. Федяй Олександр 
Сергійович 

Горбунова Лідія Миколаївна, свідоцтво № 470 видане 
КМКДКА від 26.01.1996 

7. Соколов Андрій 
Володимирович 

Ніколішен Олег Миколайович, свідоцтво № 3454 видане 
КМКДКА від 25.09.2008 

8. Ананьєв Євген 
Анатолійович 

Горбунова Лідія Миколаївна, свідоцтво № 470 видане 
КМКДКА від 26.01.1996 

9. Юлдашев Юрій 
Михайлович 

Цикалевич Володимир Миколайович, свідоцтво № 3473 
видане КМКДКА від 25.09.2008 

10. Бочарова Вікторія 
Миколаївна 

Бурчак Леся Іванівна, свідоцтво № 2485 видане 
КМКДКА від 16.03.2006 

11. Галкіна Наталія Миколаївна Гузь Оксана Олегівна, свідоцтво № 2965 видане 
КМКДКА від 21.06.2007 

12. Гринюк Денис Олегович Ліхітченко Геннадій Володимирович, свідоцтво № 1713 
видане КМКДКА від 27.12.2001 

13. Мусін Євген Олегович Кущ Костянтин Федорович, свідоцтво № 2849 видане 
КМКДКА від 29.03.2007 

14. Добровольська Катерина 
Ігорівна 

Кущ Костянтин Федорович, свідоцтво № 2849 видане 
КМКДКА від 29.03.2007 
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15. Шмигельська Світлана 
Миколаївна 

Овод Роман Віталійович, свідоцтво № 2342 видане 
КМКДКА від 22.11.2005 

16. Сімінський Максим 
Валерійович 

Гайдамаченко Тамара Петрівна, свідоцтво № 4042 
видане КМКДКА від 25.10.2010 

17. Гомон Олександр 
Олександрович 

Ткач Віталій Дмитрович, свідоцтво № 5353 видане 
КМКДКа від 28.09.2012 

18. Камінецький Олексій 
Валентинович 

Ткач Віталій Дмитрович, свідоцтво № 5353 видане 
КМКДКа від 28.09.2012 

19. Остапенко Сергій 
Григорович 

Ткач Віталій Дмитрович, свідоцтво № 5353 видане 
КМКДКа від 28.09.2012 

 
 

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

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 Новіцького Євгенія Юрійовича (вх. 60 від 14.09.2018р.)  

2. Адвоката Мацкевич Дениса Анатолійовича, Свідоцтво про право на заняття         
адвокатською діяльністю № 2358, видане Київською міською КДКА 13.09.2011 р., про           
помічника Мансілью Альварес Дженіфер Консексьон дель Росаріо (вх. 61 від 13.09.2018р.)  

3. Адвоката Іванова Михайла Анатолійовича, Свідоцтво про право на заняття         
адвокатською діяльністю № 398, видане Вінницькою обласною КДКА 23.07.2004 р., про           
помічника Тимошенка Павла Олександровича (вх. 62 від 14.09.2018р.)   

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.  

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

саме про: 
1. Новіцького Євгенія Юрійовича - помічника адвоката Ярошенко Олени        

Олексіївни, Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4111, видане           
Київською міською КДКА  31.08.2010 р.; 

2. Мансілью Альварес Дженіфер Консексьон дель Росаріо - помічника адвоката         
Мацкевич Дениса Анатолійовича, Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю          
№2358, видане  Київською міською КДКА  13.09.2011 р.; 

3. Тимошенка Павла Олександровича - помічника адвоката Пашковського Дмитра        
Володимировича, Іванова Михайла Анатолійовича, Свідоцтво про право на заняття         
адвокатською діяльністю № 398, видане  Вінницькою обласною КДКА  23.07.2004 р. 

8. Про видачу дублікату/заміну свідоцтва про право на заняття адвокатською          
діяльністю 
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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. Морозова Михайла Вікторовича, свідоцтво № 2021, видане  Київською міською КДКА 

від 30.06.2004 р. 
2. Клименка Миколи Володимировича, свідоцтво № 1022, видане Київською міською          

КДКА від 22.05.1996 р. 
3. Драгомирецька Ганна Євгенівна, свідоцтво №1473, видане Київською міською КДКА 

від 27.04.2000 р. 
щодо заміни свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю через зміну           

прізвища: 
4. Корнієнко Олена Олександрівна, свідоцтво № 4128, видане Київською міською КДКА           

від 31.08.2010 р. 
Голова РАмК Рафальська І.В. поставила на голосування дане питання. 
Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати дублікат/замінити свідоцтва про право на заняття адвокатською         

діяльністю наступним адвокатам: 
1. Морозову Михайлу Вікторовичу, свідоцтво № 2021, видане  Київською міською КДКА 

від 30.06.2004 р. 
2. Клименко Миколі Володимировичу, свідоцтво № 1022, видане Київською міською          

КДКА від 22.05.1996 р. 
3. Драгомирецькій Ганні Євгенівні, свідоцтво №1473, видане Київською міською КДКА 

від 27.04.2000 р. 
Замінити свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю через зміну          

прізвища наступним адвокатам: 
4. Корнієнко Олені Олександрівні, свідоцтво № 4128, видане Київською міською КДКА           

від 31.08.2010 р. 
 
 
9. Різне 
9.1. Слухали: члена РАмК Іванова І.О., який повідомив присутніх членів РАмК, що            

01.09.2017 року адвокат Вітер С.В. звернувся із запитом № 01092017/1 до Національної поліції             
України про надання наступної інформації:  

- підтвердити чи спростувати інформацію про фіксацію системою «Відеоконтроль        
РУБІЖ» перетинання, в період з 20.11.2016 року по 25.11.2016 року, межі м.            
Хмельницький Хмельницької області (район вулиці Зарічанська, буд. 57/1)        
автомобілем моделі «Land Rover Range Rover Sport» чорного кольору, державний          
номерний знак ВН2492НА власником якого є Саєвська Ніна Миколаївна; 

- підтвердити чи спростувати інформацію про фіксацію системою «Відеоконтроль        
РУБІЖ» перетинання, в період з 26.12.2016 року по 30.12.2016 року, межі м. Київ             
(район бульвара Т.Шевченка, буд. 35) автомобілем моделі «Land Rover Range Rover           
Sport» чорного кольору, державний номерний знак ВН2492НА власником якого є          
Саєвська Ніна Миколаївна. 

Запит адвоката відповідав вимогам ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та           
адвокатську діяльність». 

07.09.2017 року Начальником Департаменту документального забезпечення      
Національної поліції України Ковальовим Романом Юрійовичем було прийнято рішення про          

10 



відмову адвокату в наданні запитуваної ним інформації. Відмова вмотивована тим, що           
«відповідно до даних Єдиного реєстру адвокатів України особа на ім’я Вітер Сергій            
Вікторович, свідоцтво серії КВ № 005739, у цьому реєстрі не значиться, у зв’язку з чим у                
Національної поліції України, відсутні правові підстави для надання вказаної у запиті           
інформації». 

Відповідно до п. 12 розділу V Положення про Департаменту документального          
забезпечення Національної поліції України, затвердженого Наказом НПУ від 27.11.2015 №          
119, виключно Ковальов Р.Ю., як начальник департаменту, розглядає адвокатські запити. 

Членами Ради була висловлена позиція, що така відмова у наданні інформації адвокату            
Вітру С.В. є безпідставною, оскільки внесення відомостей до ЄРАУ стосується тільки умов            
допуску адвоката в якості захисника, а тому будь-яких інших обмежень не створює. 

Голова РАмК Рафальська І.В. запропонувала скерувати звернення до Голови Національної          
поліції України щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності поліцейського -         
начальника Департаменту документального забезпечення Національної поліції України       
Ковальова Р.Ю. відносно неправомірної відмови у наданні інформації на адвокатський запит           
адвокату Вітру С.В.  та поставила на голосування дане питання. 

Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Скерувати звернення до Голови Національної поліції України щодо         

притягнення до дисциплінарної відповідальності поліцейського - начальника Департаменту        
документального забезпечення Національної поліції України Ковальова Р.Ю. відносно        
неправомірної відмови у наданні інформації на адвокатський запит адвокату Вітру С.В.  

 
 
9.2. Слухали: члена РАмК Іванова І.О., який повідомив присутніх членів РАмК, що до             

РАмК надійшла заява адвоката Видюка Дмитра Володимировича, свідоцтво КВ № 5944 від            
15.08.2017 р. що 19.09.2018 р., який повідомив, що під час надання ним правничої допомоги              
клієнтам, що підтверджується договорами про надання правничих послуг від 12.09.2018 р.           
(копії надано) його було незаконно затримано, про що свідчить протокол затримання особи,            
підозрюваної у вчиненні злочину (копію надано) без повідомлення відповідної регіональної          
ради адвокатів; 20.09.2018 р. було винесено повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 185 КК               
України (копію надано); 21.09.2018 р. Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду           
м.Кіровограда Льон С.М. було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту (копію            
надано). 

Члени Ради ставили запитання Видюку Д.М. та висловлювались щодо порушень          
гарантій адвокатської діяльності. 

Голова РАмК Рафальська І.В. відклала дане питання з метою надання Видюком Д.М.            
додаткових матеріалів. 

 
 
Голова РАмК Рафальська І.В. повідомила, що Порядок денний засідання РАмК          

вичерпано, а тому запропонував закрити засідання РАмК. 
Голосували: «За» - 15, «Проти» - 0. 
Вирішили: Закрити засідання РАмК. 

 
 
Голова РАмК                                     /підпис/ І.В. Рафальська 
 
Секретар РАмК                                /підпис/ Т.М. Кілічава 
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