ПРОТОКОЛ № 21
засідання Ради адвокатів міста Києва
ІІ скликання
м. Київ
Місце проведення:
Час початку засідання:
Час закінчення засідання:

25 жовтня 2018 року
м. Київ, вул. Білоруська, 30
17 год. 00 хв.
19 год. 00 хв.

Присутні: Голова РАмК – Рафальська Інна Владиславівна, Заступник Голови РАмК Степ’юк Валентин Сергійович, секретар РАмК - Кілічава Тетяна Михайлівна, члени РАмК –
Багрій Василь Володимирович, Бойко Ігор Григорович, Гученко Петро Федорович, Дідковська
Ірина Олександрівна, Іванов Ігор Олександрович, Овод Роман Віталійович, Падун Роман
Володимирович, Полтавець Володимир Миколайович, Поповська Тетяна Володимирівна,
Радіонова Людмила Іванівна, Сафронов Валерій Аркадійович, Стеблевський Андрій
Олексійович, Чаплієва Крістіна Володимирівна.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Порядок денний:
Присяга, видача свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчень
адвоката (Рішення про видачу особі свідоцтва про право на заняття адвокатською
діяльністю 11.10.2018 р. Протокол № 20 ІІ скликання) - Доповідач Заступник Голови
РАмК Степ’юк В. С.
Про розгляд звітів стажистів і висновків керівників стажування про виконання
індивідуальних планів стажування та прийняття відповідних рішень за оцінкою
результатів їх стажування. - Доповідач член РАмК Багрій В.В.
Присяга, видача свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчень
адвоката (Рішення про видачу особі свідоцтва про право на заняття адвокатською
діяльністю 25.10.2018 р. Протокол № 21 ІІ скликання) - Доповідач Заступник Голови
РАмК Степ’юк В. С.
Про розгляд заяв адвокатів про внесення запису до Реєстру керівників стажування Доповідач член РАмК Дідківська І.О.
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.
Про розгляд заяв адвокатів про внесення даних про помічника адвоката до Єдиного
реєстру адвокатів України. - 
Доповідач член РАмК Полтавець В.М.
Розгляд звернення адвоката Ніколішена О.М. щодо заходів мирного врегулювання
конфлікту з участю адвоката Жулідової І.С.
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 11.10.2018 р. Протокол № 20 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 11 жовтня 2018 року
були прийняті рішення РАмК про видачу їм Свідоцтва про право на заняття адвокатською
діяльністю, а саме:
1.
Алексєєва Олена Євгенівна
2.
Басанська Олена Сергіївна
3.
Волошин Ігор Володимирович
4.
Волошина Людмила Миколаївна
5.
Гаркуша Анна Олександрівна
6.
Годованюк Олексій Володимирович
7.
Голуб Наталія Олександрівна
8.
Горова Надія Геннадіївна
9.
Жувака Анастасія Олександрівна
10.
Казак Олена Анатоліївна
11.
Коваленко Ірина Василівна
12.
Ковальова Олена Олександрівна
13.
Леонтьєв Гліб Євгенійович
14.
Лисак Ярослав Андрійович
15.
Лобода Оксана Анатоліївна
16.
Льохіна Ганна Володимирівна
17.
Маркун Вікторія Русланівна
18.
Стовбун Світлана Валентинівна
19.
Федюк Олександр Олександрович
20.
Чикиринда Віктор Петрович,
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:
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1) Андрієнко Тетяна Євгенівна, керівник стажування - адвокат Маслак Олександр
Іванович, свідоцтво № 1128 видане КМКДКА від 30.01.1998, які представили результати
стажування.
Член РАмК Багрій В.В. повідомив, що за результатами ознайомлення із звітом керівника
стажування Маслак О.І. про оцінку стажування стажиста Андрієнко Т.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 Андрієнко Тетяні 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) Варицький Євген Валентинович, керівник стажування - адвокат Мацко Максим
Анатолійович, свідоцтво № 3446 видане КМКДКА від 25.09.2008, які представили результати
стажування.
Член РАмК Багрій В.В. повідомив, що за результатами ознайомлення із звітом керівника
стажування Мацко М.А. про оцінку стажування стажиста Варицький Є.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 Варицький Є.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 Варицькому Євгену Валентиновичу 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)
Власенко Олеся Олегівна, керівник стажування - адвокат Мацко Максим
Анатолійович, свідоцтво № 3446 видане КМКДКА від 25.09.2008, які представили результати
стажування.
Член РАмК Багрій В.В. повідомив, що за результатами ознайомлення із звітом керівника
стажування Мацко М.А. про оцінку стажування стажиста Власенко 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 Власенко 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 Власенко Олесі Олегівні 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) Гавриш Шерфе Серверівна, керівник стажування - адвокат Федорова Світлана
Дмитрівна свідоцтво № 3796 видане КМКДКА від 25.06.2009, які представили результати
стажування.
Член РАмК Багрій В.В. повідомив, що за результатами ознайомлення із звітом керівника
стажування Федорової С.Д. про оцінку стажування стажиста Гавриш Ш.С. 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 Гавриш Ш.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 Гавриш Шерфе Серверівні 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) Кащенко Юлія Сергіївна, керівник стажування - адвокат Помилуйко Владислав
Олександрович, свідоцтво № 1636 видане КМКДКА від 22.03.2007, які представили результати
стажування.
Член РАмК Багрій В.В. повідомив, що за результатами ознайомлення із звітом керівника
стажування Помилуйко В.О. про оцінку стажування стажиста Кащенко Ю.С. та відповідними
додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для прийняття рішення про
продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили питання.
Голова РАмК поставила на голосування питання про видачу Кащенко Ю.С. на підставі п.1
ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів
стажування, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.
Голосували:«За» - 16, «Проти» - 0.
Вирішили: Видати Кащенко Юлії Сергіївні на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування, свідоцтво про
право на заняття адвокатською діяльністю.
6) Кішинець Олександр Юрійович, керівник стажування - адвокат Коморна Ірина
Григорівна, свідоцтво № 2490 видане КМКДКА від 16.03.2006, які представили результати
стажування.
Член РАмК Багрій В.В. повідомив, що за результатами ознайомлення із звітом керівника
стажування Коморної І.Г. про оцінку стажування стажиста Кішинець О.Ю. та відповідними
додатками до звіту принципових зауважень, а також підстав для прийняття рішення про
продовження стажування не має. Присутні члени Ради ставили питання.
Голова РАмК поставила на голосування питання про видачу Кішинець О.Ю. на підставі
п.1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою
результатів стажування, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.
Голосували:«За» - 16, «Проти» - 0.
Вирішили: Видати Кішинець Олександру Юрійовичу на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування,
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.
7) Котьо Ірина Василівна
, керівник стажування - адвокат Штепа Лариса Василівна,

свідоцтво № 3737 видане КМКДКА від 28.05.2009, які представили результати стажування.
Член РАмК Багрій В.В. повідомив, що за результатами ознайомлення із звітом керівника
стажування Штепи Л.В. про оцінку стажування стажиста Котьо 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 Котьо 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 Котьо 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.
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8) Никипорець Ірина Федорівна, керівник стажування - адвокат Мудролюбова Наталія
Олександрівна, свідоцтво № 3798/10 видане Київською обласною КДКА від 30.10.2008, які
представили результати стажування.
Член РАмК Багрій В.В. повідомив, що за результатами ознайомлення із звітом керівника
стажування Мудролюбової Н.О. про оцінку стажування стажиста Никипорець І.Ф. 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 Никипорець І.Ф. 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 Никипорець Ірині Федорівні 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)
Пасічник Юлія Юріївна, 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 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.
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.
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.
10) Сімутін Роман Вікторович, 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 Сімутіна Р.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 Сімутіну Р.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 Сімутіну Роману Вікторовичу на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування,
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.
11) Шапран Людмила Іванівна, керівник стажування - адвокат Мудролюбова Наталія
Олександрівна, свідоцтво № 3798/10 видане Київською обласною КДКА від 30.10.2008, які
представили результати стажування.
Член РАмК Багрій В.В. повідомив, що за результатами ознайомлення із звітом керівника
стажування Мудролюбової Н.О. про оцінку стажування стажиста Шапран Л.І. 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 Шапран Л.І. на підставі п.1 ч.
7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів
стажування, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.
Голосували:«За» - 16, «Проти» - 0.
Вирішили: Видати Шапран Людмилі Іванівні 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) Яковенко Катерина Василівна, керівник стажування - адвокат Юрков Максим
Олександрович, свідоцтво № 2663/10 видане Київською обласною КДКА від 30.09.2004, які
представили результати стажування.
Член РАмК Багрій В.В. повідомив, що за результатами ознайомлення із звітом керівника
стажування Юркова М.О. про оцінку стажування стажиста Яковенко К.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 Яковенко К.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 Яковенко Катерині Василівні на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування,
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.
3. Присяга, видача свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю та
посвідчень адвоката (Рішення про видачу особі свідоцтва про право на заняття адвокатською
діяльністю 25.10.2018 р. Протокол № 21 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’явилась Пасічник Юлія Юріївна, щодо якої 25
жовтня 2018 року було прийнято рішення РАмК про видачу їй Свідоцтва про право на заняття
адвокатською діяльністю, якій
Голова РАмК запропонувала скласти перед РАмК Присягу адвоката України.
Пасічник Юлія Юріївна склала перед РАмК Присягу адвоката України, після чого їм було
урочисто вручено Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.
4. Про розгляд заяв адвокатів про внесення запису до Реєстру керівників стажування
Слухали: члена РАмК Дідківську І.О., яка повідомила, що до РАмК надійшла заява від
адвоката Логутової Світлани В'ячеславівни, свідоцтво № 289 видане КДКА Сумської області
від 29.05.2009, про внесення щодо неї 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 Логутової С.В. та внести щодо неї
записи до Реєстру керівників стажування з відкриттям для нього 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 Логутову Світлану Вячеславівну, свідоцтво № 289 видане КДКА
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Сумської області запис до Реєстру керівників стажування та відкрити для неї 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.
Попов Олег Миколайович
2.
Матвєєв Сергій Леонідович
3.
Приходько Арсен Володимирович
4.
Калінін Марат Іванович
5.
Коваленко Таїса Леонідівна
6.
Білик Оксана Миколаївна
7.
Мідляр Віталій Вікторович
8.
Кузьмічова-Кисленко Єлизавета Володимирівна
9.
Зайцева Марина В’ячеславівна
10.
Петрик Тетяна Вікторівна
11.
Чорна Вікторія Валеріївна
12.
Григор’єва Олена Костянтинівна
13.
Гребницька Наталія Григорівна.
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
1.

Попов Олег Миколайович

2.

Матвєєв Сергій Леонідович

3.
4.

Приходько Арсен
Володимирович
Калінін Марат Іванович

5.

Коваленко Таїса Леонідівна

6.

Білик Оксана Миколаївна

7.

Мідляр Віталій Вікторович

8.

Кузьмічова-Кисленко
Єлизавета Володимирівна

Адвокат-керівник стажування
Федорова Світлана Дмитрівна, свідоцтво № 3796
видане КМКДКА від 25.06.2009
Янковий Микола Вікторович, свідоцтво № 781 видане
ВО КДКА від 19.11.2012
Коморна Ірина Григорівна, свідоцтво № 2490 видане
КМКДКА від 16.03.2006
Глушкова Ганна Євгенівна, свідоцтво № 4978 видане
КМКДКА від 29.05.2012
Овод Роман Віталійович, свідоцтво № 2342 видане
КМКДКА від 22.11.2005
Демиденко Григорій Олександрович, свідоцтво № 2709
видане КМКДКА від 21.12.2006
Бабенко Юрій Сергійович, свідоцтво № 4812 видане
КМКДКА від 31.01.2012
Маслак Олександр Іванович, свідоцтво № 1128 видане
КМКДКА від 30.01.1998
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9.

Зайцева Марина В’ячеславівна

10.

Петрик Тетяна Вікторівна

11.

Чорна Вікторія Валеріївна

12.

Григор’єва Олена
Костянтинівна

13.

Гребницька Наталія Григорівна

Штепа Лариса Василівна, свідоцтво № 3737 видане
КМКДКА від 28.05.2009
Падун Роман Володимирович, свідоцтво № 4444
видане КМКДКА від 29.03.2011
Меркулова Лариса Анатоліївна, свідоцтво № 2885
видане КМКДКА від 26.04.2007
Мудролюбова Наталія Олександрівна, свідоцтво
№3798/10 видане Київською обласною КДКА від
30.10.2008
Мацко Максим Анатолійович, свідоцтво № 3446
видане КМКДКА від 25.09.2008

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
1.

Попов Олег Миколайович

2.

Матвєєв Сергій Леонідович

3.
4.

Приходько Арсен
Володимирович
Калінін Марат Іванович

5.

Коваленко Таїса Леонідівна

6.

Білик Оксана Миколаївна

7.

Мідляр Віталій Вікторович

8.
9.

Кузьмічова-Кисленко
Єлизавета Володимирівна
Зайцева Марина В’ячеславівна

10.

Петрик Тетяна Вікторівна

11.

Чорна Вікторія Валеріївна

12.

Григор’єва Олена
Костянтинівна

13.

Гребницька Наталія Григорівна

Адвокат-керівник стажування
Федорова Світлана Дмитрівна, свідоцтво № 3796
видане КМКДКА від 25.06.2009
Янковий Микола Вікторович, свідоцтво № 781 видане
ВО КДКА від 19.11.2012
Коморна Ірина Григорівна, свідоцтво № 2490 видане
КМКДКА від 16.03.2006
Глушкова Ганна Євгенівна, свідоцтво № 4978 видане
КМКДКА від 29.05.2012
Овод Роман Віталійович, свідоцтво № 2342 видане
КМКДКА від 22.11.2005
Демиденко Григорій Олександрович, свідоцтво № 2709
видане КМКДКА від 21.12.2006
Бабенко Юрій Сергійович, свідоцтво № 4812 видане
КМКДКА від 31.01.2012
Маслак Олександр Іванович, свідоцтво № 1128 видане
КМКДКА від 30.01.1998
Штепа Лариса Василівна, свідоцтво № 3737 видане
КМКДКА від 28.05.2009
Падун Роман Володимирович, свідоцтво № 4444
видане КМКДКА від 29.03.2011
Меркулова Лариса Анатоліївна, свідоцтво № 2885
видане КМКДКА від 26.04.2007
Мудролюбова Наталія Олександрівна, свідоцтво
№3798/10 видане Київською обласною КДКА від
30.10.2008
Мацко Максим Анатолійович, свідоцтво № 3446
видане КМКДКА від 25.09.2008

6. Про розгляд заяв адвокатів про внесення даних про помічника адвоката до
Єдиного реєстру адвокатів України
Слухали: член РАмК Полтавець В.М., який повідомив присутніх членів РАмК, що до
РАмК надійшла заява адвоката Сімоненка Сергія Олександровича, Свідоцтво про право на
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заняття адвокатською діяльністю № 508, видане КДКА Автономної Республіки Крим
04.07.1996 р., про помічника Осіпову Світлану Ігорівну (вх. 64 від 18.10.2018р.).
Полтавець В.М. повідомив присутнім членам РАмК, що подані документи на зазначеного
помічника 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» -16, «Проти» - 0.
Вирішили: Внести до Єдиного реєстру адвокатів України дані про помічника адвоката, а
саме про:
1.
Осіпову Світлану Ігорівну - помічника адвоката Сімоненка Сергія
Олександровича, Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 508, видане
КДКА Автономної Республіки Крим 04.07.1996 р.
7. Розгляд звернення адвоката Ніколішина О.М. щодо вжиття заходів мирного
врегулювання конфлікту за участю адвоката Жулідової І.С.
Слухали: Голову РАмК – Рафальську І.В., яка повідомила присутніх членів РАмК, що
надійшло звернення від адвоката Ніколішина О.М. щодо вжиття заходів мирного врегулювання
конфлікту за участю адвоката Жулідової І.С., що є передумовою звернення адвоката
Ніколішина О.М. зі скаргою до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва
щодо дій адвоката Жулідової І.С.
Під час розгляду даного звернення від Жулідової Ірини Юріївни надійшло усне
клопотання про залучення до вжиття заходів мирного врегулювання конфлікту - Голову
Адвокатського об'єднання “Інтайтл” - адвоката Павленка Миколу Володимировича, оскільки
адвокат Жулідова І.С. працює в даному об'єднанні та конфлікт виник саме за участі надання
правничої допомоги цим об'єднанням.
Голова РАмК Рафальська І.В. залучила до участі адвоката Павленка М.В. Також, були
присутніми: члени АО “Інтайтл” Костинюк О.І., Байда О.В., Мотрук М.Ю., а також помічник
адвоката Осовітня Л.В. і представники засобів масової інформації зі стаціонарною
відеофіксацією.
Адвокат Ніколішин О.М. звернувся до членів РАмК із заявою щодо проведення розгляду
його звернення в закритому режимі. Члени Ради висловили свою позицію. Рафальська І.В.
роз'яснила, що при мирному врегулюванні адвокати не повинні розкривати адвокатську
таємницю.
Ніколішин О.М. уточнив, що це стосується його персональних даних. Голова АО
“Інтайтл” Павленко М.В. зазначив, що вони не проти проводити розгляд звернення без
застосування відеофіксації.
Рафальська І.В. попросила покинути представників засобів масової інформації.
Заслухали пояснення Ніколішина О.М., присутні ставили йому запитання. Заслухали
пояснення адвоката Жулідової І.С. та адвоката Павленка М.В., їм ставили запитання.
Після обговорення ситуації Голова РАмК Рафальська І.В. запропонувала сторонам
конфлікту вирішити дану ситуацію без звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
адвокатури міста Києва.
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.
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Голова РАмК
Секретар РАмК



/підпис/
/підпис/

І.В. Рафальська
Т.М. Кілічава

10

