
ПРОТОКОЛ № 20 
засідання Ради адвокатів міста Києва 

ІІ скликання 
м. Київ                11 жовтня 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 –            
Багрій Василь Володимирович, Боскін Олександр Леонідович, Гученко Петро Федорович,         
Дідковська Ірина Олександрівна, Іванов Ігор Олександрович, Кудрявцев Павло Миколайович,         
Лошаков Дмитро Сергійович, Меркурова 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 27.09.2018 р. Протокол № 19 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 члени РАмК Багрій          
В.В., Гученко П.Ф. 

3. 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. 

4. Про розгляд заяв адвокатів про внесення запису до Реєстру керівників стажування. -            
Доповідач член РАмК Дідковська І.О. 

5. 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. 

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

7. Різне. 
 
Засідання відкрила Голова РАмК Рафальська Інна Владиславівна, яка повідомила         

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

Голова РАмК оголосила Порядок денний засідання РАмК та запропонувала 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 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 09 серпня 2018 року             
були прийняті рішення РАмК про видачу їм Свідоцтва про право на заняття адвокатською             
діяльністю, а саме:  

1. Вилегжаніна Маріанна Вадимівна  
2. Пшенишна Вікторія Вікторівна  
3. Соколова Наталія Віталіївна, 
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: Члена РАмК Багрій В.В., який повідомив 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 яких 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 Багрій В.В. повідомив, що на засідання РАмК прибули            
адвокати-керівники стажування та їх стажисти. 

Член РАмК Багрій В.В. запропонував заслухати адвокатів-керівників стажування, їх         
стажистів, надати оцінку наданих до РАмК звітам керівників стажування про оцінку           
стажування стажистів за результатами проходження стажування та прийняти відповідні         
рішення щодо наступних стажистів: 

 
1) Алексєєва Олена Євгенівна, керівник стажування - адвокат Курдалевська Олена          

Вікторівна, свідоцтво № 2977 видане КМКДКА від 21.06.2007, які представили результати           
стажування. 

Член РАмК Багрій В.В. повідомив, що за результатами ознайомлення із звітом керівника            
стажування Курдалевської О.В. про оцінку стажування стажиста Алексєєвої О.Є. 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 Алексєєвій О.Є. 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 Алексєєвій Олені Євгенівні 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) Басанська Олена Сергіївна, керівник стажування - адвокат Кольвах Володимир          

Олександрович, свідоцтво № 3862 видане КМКДКА від 24.09.2009, які представили результати           
стажування. 
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Член РАмК Багрій В.В. повідомив, що за результатами ознайомлення із звітом керівника            
стажування Кольвах В.О. про оцінку стажування стажиста Басанської 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. 

Голова РАмК поставила на голосування питання про видачу Басанській 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 Басанській Олена Сергіївна 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) Гаркуша Анна Олександрівна, керівник стажування - адвокат Гаркуша Євген          

Вікторович, свідоцтво № 3213 видане КМКДКА від 28.02.2008, які представили результати           
стажування. 

Член РАмК Багрій В.В. повідомив, що за результатами ознайомлення із звітом керівника            
стажування Гаркуши Є. В. про оцінку стажування стажиста Гаркуша А.О. 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 Гаркуші А.О. на підставі п.1             
ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів              
стажування, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Гаркуші Анні Олександрівні 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) Годованюк Олексій Володимирович, керівник стажування - адвокат Спектор Ольга          

Михайлівна, свідоцтво № 4272 видане КМКДКА від 30.11.2010, які представили результати           
стажування. 

Член РАмК Багрій В.В. повідомив, що за результатами ознайомлення із звітом керівника            
стажування Спектор О. М. про оцінку стажування стажиста Годованюк 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. 

Голова РАмК поставила на голосування питання про видачу Годованюку 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 Годованюк Олексію 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. 

 
5) Горова Надія Геннадіївна, керівник стажування - адвокат Кудряшов Олександр          

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

Член РАмК Багрій В.В. повідомив, що за результатами ознайомлення із звітом керівника            
стажування Кудряшова О. Ю. про оцінку стажування стажиста Горової Н. Г. 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 Горовій Н. 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 Горовій Надії Геннадіївні на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України               

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

 
6) Жувака Анастасія Олександрівна, керівник стажування - адвокат Янковий Микола          

Вікторович, свідоцтво № 781 видане КДКА Вінницької області від 19.11.2012, які представили            
результати стажування. 

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

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Жувака Анастасії Олександрівні 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) Казак Олена Анатоліївна, керівник стажування - адвокат Паєта Віктор Васильович,           

свідоцтво № 2720 видане КМКДКА від 21.12.2006, які представили результати стажування. 
Член РАмК Багрій В.В. повідомив, що за результатами ознайомлення із звітом керівника            

стажування Паєта В. В. про оцінку стажування стажиста Казак 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. 

Голова РАмК поставила на голосування питання про видачу Казак 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 Казак Олені Анатоліївні на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України               

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

 
8) Коваленко Ірина Василівна, керівник стажування - адвокат Спектор Ольга          

Михайлівна, свідоцтво № 4272 видане КМКДКА від 30.11.2010, які представили результати           
стажування. 

Член РАмК Багрій В.В. повідомив, що за результатами ознайомлення із звітом керівника            
стажування Спектор О. М. про оцінку стажування стажиста Коваленко 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 Коваленко 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 Коваленко Ірині 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. 

 
9) Ковальова Олена Олександрівна, керівник стажування - адвокат Покровська Ольга          

Юріївна, свідоцтво № 1716 видане КМКДКА від 27.12.2001, які представили результати           
стажування. 
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Член РАмК Багрій В.В. повідомив, що за результатами ознайомлення із звітом керівника            
стажування Покровська О. Ю. про оцінку стажування стажиста Ковальової О. О.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 Ковальовій О.О.на підставі           
п.1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою              
результатів стажування, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Ковальовій Олені Олександрівні 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) Леонтьєв Гліб Євгенійович, керівник стажування - адвокат Юрков Максим          

Олександрович, свідоцтво № 2663/10 видане КДКА Київської області від 30.09.2004, які           
представили результати стажування. 

Член РАмК Багрій В.В. повідомив, що за результатами ознайомлення із звітом керівника            
стажування Юрков М.О. про оцінку стажування стажиста Леонтьєва Г.Є. 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 Леонтьєву Г. Є. 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 Леонтьєву Глібу Євгенійовичу 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) Лисак Ярослав Андрійович, керівник стажування - адвокат Овод Роман          

Віталійович, свідоцтво № 2342 видане КМКДКА від 22.11.2005, які представили результати           
стажування. 

Член РАмК Багрій В.В. повідомив, що за результатами ознайомлення із звітом керівника            
стажування Овода Р.В. про оцінку стажування стажиста Лисак Я. 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 Лисак Я.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 Лисак Ярославу Андрійовичу 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) Льохіна Ганна Володимирівна, керівник стажування - адвокат Ванжа Олександр          

Анатолійович, свідоцтво № 1194 видане КМКДКА від 15.10.1998, які представили результати           
стажування. 

Член РАмК Багрій В.В. повідомив, що за результатами ознайомлення із звітом керівника            
стажування Ванжи О. А. про оцінку стажування стажиста Льохіної Г. В. та відповідними             
додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для прийняття рішення про            
продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили питання. 

Голова РАмК поставила на голосування питання про видачу Льохіній Г.В.на підставі п.1            
ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів              
стажування, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 
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Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Льохіній Ганні 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. 

 
13) Пасічник Юлія Юріївна, керівник стажування - адвокат Янковий Микола          

Вікторович, свідоцтво № 781 видане КДКА Вінницької обл. від 19.11.2012, які представили            
результати стажування. 

Член РАмК Багрій В.В. повідомив, що за результатами ознайомлення із звітом керівника            
стажування Янкового М.В. про оцінку стажування стажиста Пасічник Ю.Ю. та відповідними           
додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для прийняття рішення про            
продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили питання. Пасічник Ю.Ю. має            
визначені ст. 7 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» обставини           
несумісності. 

Відповідно до п. 11.12. Положення “Про організацію та порядок проходження стажування           
для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю”, затв.           
Рішенням РАУ № 6 від 03.02.2017 р. із змінами, якщо за результатами позитивного оцінювання              
стажування радою адвокатів регіону у порядку ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та             
адвокатську діяльність» ухвалено рішення про видачу свідоцтва про право на заняття           
адвокатською діяльністю особі, стосовно якої існують визначені ст. 7 Закону України «Про            
адвокатуру та адвокатську діяльність» обставини несумісності, остання повинна усунути їх          
протягом 30 днів з дня прийняття цього рішення і до моменту складення перед радою адвокатів               
регіону присяги адвоката України. У випадку неусунення особою у визначений строк обставин            
несумісності, остання не може бути приведена до присяги, а рада адвокатів регіону скасовує             
рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю з підстави            
невідповідності такої особи вимогам, визначеним у ст. 6, 7 Закону України «Про адвокатуру та              
адвокатську діяльність». Така особа може повторно пройти стажування, якщо на момент           
повторного направлення її на стажування, діятиме свідоцтво про складення кваліфікаційного          
іспиту. 

Голова РАмК поставила на голосування питання про видачу Пасічник Ю.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, з          
необхідністю усунення визначених ст. 7 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську           
діяльність» обставин несумісності протягом 30 днів з дня прийняття цього Рішення і до             
моменту складення перед РАмК присяги адвоката України. У випадку неусунення ним у            
визначений строк обставин несумісності, він не може бути приведений до присяги. 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Пасічник Юлії 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, з необхідністю усунення визначених ст. 7 Закону            
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» обставин несумісності протягом 30 днів з            
дня прийняття цього Рішення і до моменту складення перед РАмК присяги адвоката України. У              
випадку не усунення у визначений строк цих обставин, Пасічник Ю.Ю. не може бути приведена              
до присяги. 

 
14) Стовбун Світлана Валентинівна, керівник стажування - адвокат Куц Ярослав          

Олександрович, свідоцтво № 3999 видане КМКДКА від 30.11.2009, які представили результати           
стажування. 

Член РАмК Багрій В.В. повідомив, що за результатами ознайомлення із звітом керівника            
стажування Куц Я. О. про оцінку стажування стажиста Стовбун С.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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Голова РАмК поставила на голосування питання про видачу Стовбун С.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 Стовбун Світлані Валентинівні на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону              

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

 
15) Федюк Олександр Олександрович, керівник стажування - адвокат Покровська         

Ольга Юріївна, свідоцтво № 1716 видане КМКДКА від 27.12.2001, які представили результати            
стажування. 

Член РАмК Багрій В.В. повідомив, що за результатами ознайомлення із звітом керівника            
стажування Покровської О. Ю. про оцінку стажування стажиста Федюк О. О. 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 Федюк О. О. на підставі п.1              
ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів              
стажування, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Федюк Олександру 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. 

 
16) Чикиринда Віктор Петрович, керівник стажування - адвокат Кольвах Володимир          

Олександрович, свідоцтво № 3862 видане КМКДКА від 24.09.2009, які представили результати           
стажування. 

Член РАмК Багрій В.В. повідомив, що за результатами ознайомлення із звітом керівника            
стажування Кольвах В. О. про оцінку стажування стажиста Чикиринда В. П. та відповідними             
додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для прийняття рішення про            
продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили питання. 

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

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Чикиринда Віктору Петровичу на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону              

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

 
17) Член РАмК Гученко П.Ф. повідомив, що стажист Чечуліна К.С. подала заяву про             

продовження стажування терміном до 3-х місяців у зв`язку з недовиконанням теоретичної           
частини програми стажування..  

Згідно з п. 2 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за                
оцінкою результатів стажування може бути продовжено на 3 (три) місяці. 

Голова РАмК поставила на голосування питання про продовження стажування Чечуліної          
К.С. терміном до 3-х місяців у зв`язку з недовиконанням теоретичної частини програми            
стажування. 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Подовжити стажування стажисту Чечуліній К.С. 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. 
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18) Член РАмК Гученко П.Ф. повідомив, що адвокат-керівник стажування Покровська          
Ольга Юріївна подала заяву про продовження стажування терміном до 3-х місяців, у зв`язку з              
недовиконанням теоретичної частини програми стажування, стажисту Кожиної Т.В.  

Згідно з п. 2 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за                
оцінкою результатів стажування може бути продовжено на 3 (три) місяці. 

Голова РАмК поставила на голосування питання про продовження стажування         
Кожиній Т.В. терміном до 3-х місяців у зв`язку з недовиконанням теоретичної частини            
програми стажування. 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Подовжити стажування стажисту Кожиній Т.В. 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. 

 
 

3. 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. Волошина Ігоря Володимировича, якому члени РАмК ставили питання. 
2. Волошину Людмилу Миколаївну, якій члени РАмК ставили питання.  
3. Голуб Наталію Олександрівну, якій члени РАмК ставили питання.  
4. Лободу Оксану Анатоліївну, якій члени РАмК ставили питання.  
5. Маркун Вікторію Русланівну, 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» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати  

1. Волошину Ігорю Володимирович, 
2. Волошиній Людмилі Миколаївні, 
3. Голуб Наталії Олександрівні, 
4. Лободі Оксані Анатоліївні, 
5. Маркун Вікторії Русланівні, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю          

без проходження стажування. 
 
 

4. 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. Тімашов Андрій Сергійович, свідоцтво № 287 видане КДКА Сумської області від           

24.04.2009 . 
2. Глушкова Ганна Євгенівна, свідоцтво № 4978 видане КМКДКА від 29.05.2012 . 
3. Гордієнко Артур Вікторович, свідоцтво № 2359 видане КМКДКА від 02.12.2005.  
про внесення щодо них запису до Реєстру керівників стажування та відкриття для них 3              

(три) вакантних місця стажистів. 
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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. 

Голова РАмК поставила 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. Тімашов Андрій Сергійович, свідоцтво № 287 видане КДКА Сумської області від           

24.04.2009 . 
2. Глушкова Ганна Євгенівна, свідоцтво № 4978 видане КМКДКА від 29.05.2012 . 
3. Гордієнко Артур Вікторович, свідоцтво № 2359 видане КМКДКА від 02.12.2005.  
запис до Реєстру керівників стажування та відкрити для них по 3 (три) вакантних місця              

стажистів. 
 
 

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

Слухали: член РАмК Овод 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. Жигалюк Володимир Григорович  
2. Кіктенко Людмила Василівна  
3. Ковальова Світлана Вікторівна  
4. Ліщук Сергій Васильович  
5. Мещеряков Максим Валерійович  
6. Митяй Людмила Анатоліївна 
7. Попов Олег Миколайович  
8. Рибчинчук Дмитро Анатолійович  
9. Срібна Світлана Анатоліївна  
10. Тінькова Дар’я Володимирівна  
11. Чубко Юлія Михайлівна. 
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 Адвокат-керівник стажування 

1. Жигалюк Володимир 
Григорович 

Кравченко Олександр Михайлович, свідоцтво № 4524 
видане КМКДКА від 26.07.2011 

2. Кіктенко Людмила Василівна Сафронов Валерій Аркадійович, свідоцтво № 395 
видане КМКДКА від 24.12.1994 

3. Ковальова Світлана Вікторівна Багрій Василь Володимирович, свідоцтво № 3725 
видане КМКДКА від 28.05.2009 
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4. Ліщук Сергій Васильович Гордієнко Артур Вікторович, свідоцтво № 2359 видане 
КМКДКА від 02.12.2005 

5. Мещеряков Максим 
Валерійович 

Балухатий Олег Павлович, свідоцтво № 885 видане 
КМКДКА від 26.01.1996 

6. Митяй Людмила Анатоліївна Бурчак Леся Іванівна, свідоцтво № 2485 видане 
КМКДКА від 16.03.2006 

7. Попов Олег Миколайович Федорова Світлана Дмитрівна, свідоцтво № 3796 
видане КМКДКА від 25.06.2009 

8. Рибчинчук  Дмитро 
Анатолійович 

Янушевський Олексій Миколайович, свідоцтво № 4979 
видане КМКДКА від 29.05.2012 

9. Срібна Світлана Анатоліївна Андросюк Василь Михайлович, свідоцтво № 541 
видане КМКДКА від 20.01.1994 

10. Тінькова Дар’я Володимирівна Ровенський Олександр Валерійович, свідоцтво № 2851 
видане Донецькою обласною КДКА від 12.03.2008 

11. Чубко Юлія Михайлівна Гайдамаченко Тамара Петрівна, свідоцтво № 4024 
видане КМКДКА від  25.05.2010 

 
Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Направити на стажування осіб, які успішно склали кваліфікаційний іспит та           

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

 П.І.Б.стажиста Адвокат-керівник стажування 

1. Жигалюк Володимир 
Григорович 

Кравченко Олександр Михайлович, свідоцтво № 4524 
видане КМКДКА від 26.07.2011 

2. Кіктенко Людмила Василівна Сафронов Валерій Аркадійович, свідоцтво № 395 
видане КМКДКА від 24.12.1994 

3. Ковальова Світлана Вікторівна Багрій Василь Володимирович, свідоцтво № 3725 
видане КМКДКА від 28.05.2009 

4. Ліщук Сергій Васильович Гордієнко Артур Вікторович, свідоцтво № 2359 видане 
КМКДКА від 02.12.2005 

5. Мещеряков Максим 
Валерійович 

Балухатий Олег Павлович, свідоцтво № 885 видане 
КМКДКА від 26.01.1996 

6. Митяй Людмила Анатоліївна Бурчак Леся Іванівна, свідоцтво № 2485 видане 
КМКДКА від 16.03.2006 

7. Попов Олег Миколайович Федорова Світлана Дмитрівна, свідоцтво № 3796 
видане КМКДКА від 25.06.2009 

8. Рибчинчук  Дмитро 
Анатолійович 

Янушевський Олексій Миколайович, свідоцтво № 4979 
видане КМКДКА від 29.05.2012 

9. Срібна Світлана Анатоліївна Андросюк Василь Михайлович, свідоцтво № 541 
видане КМКДКА від 20.01.1994 

10. Тінькова Дар’я Володимирівна Ровенський Олександр Валерійович, свідоцтво № 2851 
видане Донецькою обласною КДКА від 12.03.2008 

11. Чубко Юлія Михайлівна Гайдамаченко Тамара Петрівна, свідоцтво № 4024 
видане КМКДКА від  25.05.2010 
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6. 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 надійшла заява адвоката 
Богінкевич Андрія Миколайовича, № Свідоцтва: 2014, Дата: 30.06.2004, Видано: Київська          

міська КДКА. 
Голова РАмК поставила на голосування дане питання. 
Голосували: «За» - 167, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати дублікат/замінити свідоцтво про право на заняття адвокатською         

діяльністю адвокату: 
1. Богінкевич Андрію Миколайовичу, № Свідоцтва: 2014, Дата: 30.06.2004, Видано:         

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

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

 
 
 

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