
ПРОТОКОЛ № 22 
засідання Ради адвокатів міста Києва 

ІІ скликання 
м. Київ             08 листопада 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, Бура Олена Вікторівна, Гученко          
Петро Федорович, Дідковська Ірина Олександрівна, Дідовець Юрій Вікторович, Іванов Ігор          
Олександрович, Кудрявцев Павло Миколайович, Меркурова Лариса Анатоліївна, Овод Роман         
Віталійович, Падун Роман Володимирович, Полтавець Володимир Миколайович, Радіонова        
Людмила Іванівна, Сафронов Валерій Аркадійович, Стеблевський Андрій Олексійович, Ткач         
Віталій Дмитрович. 
 

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

адвоката (Рішення про видачу особі свідоцтва про право на заняття адвокатською           
діяльністю 25.10.2018 р. Протокол № 21 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 (частина І). - Доповідач член РАмК Багрій В.В. 

3. Присяга, видача свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчень           
адвоката (Рішення про видачу особі свідоцтва про право на заняття адвокатською           
діяльністю 08.11.2018 р. Протокол № 22 ІІ скликання) - Доповідач Заступник Голови            
РАмК Степ’юк В. С. 

4. Про розгляд звітів стажистів і висновків керівників стажування про виконання          
індивідуальних планів стажування та прийняття відповідних рішень за оцінкою         
результатів їх стажування (частина ІІ). - Доповідач член РАмК Багрій В.В. 

5. Про розгляд питань щодо припинення стажування. -  Доповідач член РАмК Гученко П.Ф. 
6. Про розгляд заяв адвокатів про внесення запису до Реєстру керівників стажування -            

Доповідач член РАмК Дідківська І.О. 
7. 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. 

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

9. Про звернення до ВР про розгляд та прийняття законопроекту № 9055 - Доповідач             
Голова РАмК Рафальська І.В. 

10. 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 19              
членів РАмК з 28, що відповідно до вимог ч. 5 ст. 48 Закону України «Про адвокатуру та                 
адвокатську діяльність» та п. 7.8. Регламенту Ради адвокатів регіону (нова редакція),           
затвердженого рішення Ради адвокатів України від 25.10.2014 р. № 178, є підставою            
вважати засідання РАмК повноважним. 

Заступник Голови РАмК оголосив Порядок денний засідання РАмК та запропонував його           
затвердити. 
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Голосували: «За» - 19, «Проти» - 0. 
Вирішили: Затвердити Порядок денний засідання РАмК. 
 
1. Присяга, видача свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю та          

посвідчень адвоката (Рішення про видачу особі свідоцтва про право на заняття адвокатською            
діяльністю 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’явилися особи, щодо яких 25 жовтня 2018 року             
були прийняті рішення РАмК про видачу їм Свідоцтва про право на заняття адвокатською             
діяльністю, а саме:  

1. Андрієнко Тетяна Євгенівна 
2. Варицький Євген Валентинович 
3. Власенко Олеся Олегівна 
4. Гавриш Шерфе Серверівна 
5. Кащенко Юлія Сергіївна 
6. Кішінець Олександр Юрійович 
7. Котьо  Ірина Василівна 
8. Никипорець Ірина Федорівна 
9. Сімутін Роман Вікторович 
10. Шапран Людмила Іванівна 
11. Яковенко Катерина Василівна, 

яким Заступник Голови РАмК запропонував скласти перед РАмК Присягу адвоката          
України.  

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

 
 
2. Про розгляд звітів стажистів і висновків керівників стажування про виконання          

індивідуальних планів стажування та прийняття відповідних рішень за оцінкою         
результатів їх стажування (частина І) 

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) Гребеннюкова Юлія Сергіївна, керівник стажування - адвокат Полтавець Володимир          

Миколайович, свідоцтво № 5313 видане КМКДКА від 29.08.12, які представили результати           
стажування. 

Член РАмК Багрій В.В. повідомив, що за результатами ознайомлення із звітом керівника            
стажування Полтавець В.М. про оцінку стажування стажиста Гребеннюкової 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. 
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Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу         
Гребеннюковій 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» - 18, «Проти» - 0, «Утримався» - 1. 
Вирішили: Видати Гребеннюковій 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. 

 
2) Данилюк Євген Сергійович, керівник стажування - адвокат Падун Роман          

Володимирович, свідоцтво № 4444 видане КМКДКА від 29.03.11, які представили результати           
стажування. 

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

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Данилюк Є.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» - 19, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Данилюк Євгену Сергійовичу на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону              

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

 
3) Киричок Ірина Ігорівна, керівник стажування - адвокат Полтавець Володимир          

Миколайович, свідоцтво № 5313 видане КМКДКА від 29.08.12, які представили результати           
стажування. 

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

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Киричок І.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» - 19, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Киричок Ірині Ігорівні 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) Куценко Станіслав Ігорович, керівник стажування - адвокат Свєтлічний Ігор          

Валерійович, свідоцтво № 3161 видане КМКДКА від 13.12.2007, які представили результати           
стажування. 

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

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Куценко С.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» - 19, «Проти» - 0. 
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Вирішили: Видати Куценку Станіславу Ігоровичу 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) Любченко Тетяна Сергіївна, керівник стажування - адвокат Трушківська Леся          

Вікторівна, свідоцтво № 1900 видане КМКДКА від 29.01.2004, які представили результати           
стажування. 

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

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Любченко Т.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» - 19, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Любченко Тетяні 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) Ніколова Віта Миколаївна, керівник стажування - адвокат Полтавець Володимир          

Миколайович, свідоцтво 3 5313 видане КМКДКА від 29.08.12, які представили результати           
стажування. 

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

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

Голосували: «За» - 18, «Проти» - 0, «Утримався» - 1. 
Вирішили: Видати Ніколовій Віті Миколаївні на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України               

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

 
7) Справедливий Дмитро Олександрович, керівник стажування - адвокат Трушківська         

Леся Вікторівна, свідоцтво № 1900 видане КМКДКА від 29.01.2004, які представили результати            
стажування. 

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

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Справедливому          
Д.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» - 19, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Справедливому Дмитру 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. 
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3. Присяга, видача свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю та           
посвідчень адвоката (Рішення про видачу особі свідоцтва про право на заняття адвокатською            
діяльністю 08.11.2018 р. Протокол № 22 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 08 листопада 2018            
року були прийняті рішення РАмК про видачу їм Свідоцтва про право на заняття адвокатською              
діяльністю, а саме:  

1. Гребеннюкову Юлію Сергіївну, якій члени РАмК ставили питання. 
2. Данилюк Євгена Сергійовича, якому члени РАмК ставили питання.  
3. Киричок Ірину Ігорівну, якій члени РАмК ставили питання.  
4. Куценко Станіслава Ігоровича, якому члени РАмК ставили питання.  
5. Любченко Тетяну Сергіївну, якій члени РАмК ставили питання.  
6. Ніколову Віту Миколаївну, якій члени РАмК ставили питання.  
7. Справедливого Дмитра Олександровича, якому члени РАмК ставили питання.  
яким Заступник Голови РАмК запропонував скласти перед РАмК Присягу адвоката          

України.  
Зазначені особи склали перед РАмК Присягу адвоката України, після чого їм було            

урочисто вручено Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 
 
 

4. Про розгляд звітів стажистів і висновків керівників стажування про виконання          
індивідуальних планів стажування та прийняття відповідних рішень за оцінкою         
результатів їх стажування (частина ІІ) 

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) Атаманчук Анатолій Петрович, керівник стажування - адвокат Кравченко Ксенія          

Миколаївна, свідоцтво № 2438 видане КМКДКА від 26.01.2006 (яка на момент розгляду звітів             
перебуває у відрядженні та була на телефонному зв'язку), представили результати стажування. 

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

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Атаманчук А.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» - 19, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Атаманчуку Анатолію 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. 
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2) Коростій Андрій Сергійович, керівник стажування - адвокат Сидоренко Роман          

Володимирович, свідоцтво № 5224 видане КМКДКА від 29.08.2012, представили результати          
стажування. 

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

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Коростій А.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» - 19, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Коростій Андрію Сергійовичу на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону              

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

 
3) Манжула Андрій Миколайович, керівник стажування - адвокат Гайдамаченко         

Тамара Петрівна, свідоцтво № 4024 видане КМКДКА від 25.05.2010, представили результати           
стажування. 

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

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

Голосували: «За» - 19, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Манжулі Андрію Миколайовичу на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону              

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

 
4) Михонік Андрій Миколайович, керівник стажування - адвокат Ровенський         

Олександр Валерійович, свідоцтво №2851 видане Донецькою обласною КДКА від 12.03.2008,          
представили результати стажування. 

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

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

Голосували: «За» - 19, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Михонік Андрію Миколайовичу на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону              

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

 
5) Пізняхівський Віктор Федорович, керівник стажування - адвокат Вітусєвич Ярослав          

Францевич, свідоцтво № 1405 видане КМКДКА від 24.12.1999, представили результати          
стажування. 

Член РАмК Багрій В.В. повідомив, що за результатами ознайомлення зі звітом керівника            
стажування Вітусєвича Я.Ф. про оцінку стажування стажиста Пізняхівського В.Ф. 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. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Пізняхівському          
В.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» - 19, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Пізняхівському Віктору Федоровичу 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) Войнаренко Ольга Славична, керівник стажування - адвокат Орлов Олександр          

Євгенович, свідоцтво № 4362 видане КМКДКА від 17.02.2011, представили результати          
стажування. 

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

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Войнаренко 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» - 19, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Войнаренко Ользі Славичні 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) Судейкін Віталій Костянтинович, керівник стажування - адвокат Ровенський         

Олександр Валерійович, свідоцтво №2851 видане Донецькою обласною КДКА від 12.03.2008          
(який на момент розгляду звітів перебуває у відрядженні), представили результати стажування. 

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

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Судейкіну В.К. 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» - 19, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Судейкіну Віталію Костянтиновичу 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.Про розгляд питань щодо припинення стажування 
Слухали: члена РАмК Гученко П.Ф., який повідомив присутніх членів РАмК, що до Ради             

подано заяву від стажиста щодо припинення стажування у зв'язку зі зміною місця проживання. 
Член РАмК Гученко П.Ф. повідомив, що стажистка Кузьмічова-Кисленко Єлизавета         

Володимирівна, направлення для проходження стажування КВ№00732 від 30.10.18 (керівник –          
Маслак О.І.), подала заяву про припинення стажування у зв'язку зі зміною місця проживання.  

Відповідно до п. 9.1. Положення “Про організацію та порядок проходження стажування           
для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю”, затв.           
Рішенням РАУ № 80 від 01.08.2018 р., стажування може бути припинене за заявою стажиста.              
Про припинення стажування стажист та керівник стажування повідомляють раду адвокатів          
регіону письмовою заявою протягом трьох робочих днів. Вказане повідомлення є підставою для            
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прийняття радою адвокатів регіону рішення про припинення стажування У разі винесення           
радою адвокатів регіону рішення про припинення стажування, для отримання свідоцтва про           
право на заняття адвокатською діяльністю особа зобов'язана пройти новий шестимісячний          
строк стажування за процедурою, встановленою цим Положенням. 

Заступник Голови РАмК Степ’юк В.С. поставив на голосування питання про припинення           
стажування Кузьмічової-Кисленко Є.В. 

Голосували: «За» - 19, «Проти» - 0. 
Вирішили: Припинити стажування стажистці Кузьмічовій-Кисленко Єлизаветі      

Володимирівні. 
 
 
6. 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. Юхман Юрій Михайлович, свідоцтво № 4284 видане КМКДКА від 30.11.2010; 
2. Луньова Наталія Юріївна,свідоцтво № 2163 видане КМКДКА від 24.03.2005, 
про внесення щодо них запису до Реєстру керівників стажування та відкриття для них 3              

(три) вакантних місця стажистів. 
Також, член РАмК Дідковська І.О. повідомила, що за наданою інформацією КМКДКА           

заяв (скарг) на зазначених адвокатів на розгляді у дисциплінарній палаті не має,            
дисциплінарних стягнень протягом трьох років, що передують їх зверненню, не мають. 

Заступник Голови РАмК Степ’юк В.С. поставив на голосування питання списком щодо           
задоволення на підставі ч.3 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»             
заяв зазначених адвокатів та внести щодо них записи до Реєстру керівників стажування з             
відкриттям для них по 3 (три) вакантних місця стажистів. 

Голосували: «За» - 19, «Проти» - 0. 
Вирішили: Внести на підставі ч. 3 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську              

діяльність» про адвоката: 
1. Юхман Юрій Михайлович, свідоцтво № 4284 видане КМКДКА від 30.11.2010; 
2. Луньова Наталія Юріївна,свідоцтво № 2163 видане КМКДКА від 24.03.2005, 

запис до Реєстру керівників стажування та відкрити для них по 3 (три) вакантних місця              
стажистів. 
 
 

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

Слухали: члена 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. Авраменко Володимир Андрійович 
2. Руденко Олена Сергіївна 
3. Кобилянський Євген Вікторович 
4. Анголенко Анна Вячеславівна 
5. Сеперович Євген Вікторович 
6. Жидченко Ігор Володимирович 
7. Чумаченко Ганна Олександрівна 
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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. Авраменко Володимир 
Андрійович 

Янковий Микола Вікторович,  свідоцтво № 781 видане 
КДКА Вінницької області від 

2. Руденко Олена Сергіївна Кудрявцев Олексій Валентинович, свідоцтво № 3441 
видане КМКДКА від 25.09.2008 

3. Кобилянський Євген 
Вікторович 

Бура Олена Вікторівна, свідоцтво № 2621 видане 
КМКДКА від 22.06.2006 

4. Анголенко Анна 
Вячеславівна 

Юхман Юрій Михайлович, свідоцтво № 4284 видане 
КМКДКА від 30.11.2010 

5. Сеперович Євген 
Вікторович 

Свєтлічний Ігор Валерійович, свідоцтво № 3161 видане 
КМКДКА від 13.12.2007 

6. Жидченко Ігор 
Володимирович 

Мірошниченко Олександра Василівна,с свідоцтво № 320 
видане КДКА Житомирської області від 18.04.2002 

7. Чумаченко Ганна 
Олександрівна 

Маслак Олександр Іванович, свідоцтво № 1128 видане 
КМКДКА від 30.01.1998 

 
Голосували: «За» - 19, «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. Авраменко Володимир 
Андрійович 

Янковий Микола Вікторович,  свідоцтво № 781 видане 
КДКА Вінницької області від 

2. Руденко Олена Сергіївна Кудрявцев Олексій Валентинович, свідоцтво № 3441 
видане КМКДКА від 25.09.2008 

3. Кобилянський Євген 
Вікторович 

Бура Олена Вікторівна, свідоцтво № 2621 видане 
КМКДКА від 22.06.2006 

4. Анголенко Анна 
Вячеславівна 

Юхман Юрій Михайлович, свідоцтво № 4284 видане 
КМКДКА від 30.11.2010 

5. Сеперович Євген 
Вікторович 

Свєтлічний Ігор Валерійович, свідоцтво № 3161 видане 
КМКДКА від 13.12.2007 

6. Жидченко Ігор 
Володимирович 

Мірошниченко Олександра Василівна,с свідоцтво № 320 
видане КДКА Житомирської області від 18.04.2002 

9 



7. Чумаченко Ганна 
Олександрівна 

Маслак Олександр Іванович, свідоцтво № 1128 видане 
КМКДКА від 30.01.1998 

 
 

8. Про видачу дубліката/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 наступна заява адвоката: 
Кутового Володимира Вікторовича, свідоцтво № 3706, видане Київською міською         

КДКА 23.04.2009 р. 
Заступник Голови РАмК Степ’юк В.С. поставив на голосування дане питання. 
Голосували: «За» - 19, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати дублікат/замінити свідоцтво про право на заняття адвокатською         

діяльністю Кутовому Володимиру Вікторовичу, свідоцтво № 3706, видане Київською         
міською КДКА 23.04.2009 р. 
 
 

9. Про звернення до ВР про розгляд та прийняття законопроекту № 9055 
Слухали: Голову РАмК Рафальську І.В., яка поставила на розгляд питання присутніми           

членами РАмК про необхідність звернення до Верховної Ради України про розгляд та            
прийняття законопроекту № 9055. 

Присутні члени РАмК обговорювали дане питання та необхідність такого звернення. 
Заступник Голови РАмК Степ’юк В.С. поставив на голосування дане питання. 
Голосували: «За» - 19, «Проти» - 0. 
Вирішили: направити письмове звернення від адвокатів до Верховної Ради України про           

розгляд та прийняття законопроекту № 9055. 
 
 
Заступник Голови РАмК Степ’юк В.С. повідомив, що Порядок денний засідання РАмК           

вичерпано, а тому запропонувала закрити засідання РАмК. 
Голосували: «За» - 19, «Проти» - 0. 
Вирішили: Закрити засідання РАмК. 

 
 
 

Головуючий 
Заступник Голови РАмК                        /підпис/ В.С. Степ’юк  
 
Секретар РАмК                                       /підпис/ Т.М. Кілічава 
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