
ПРОТОКОЛ № 25 
засідання Ради адвокатів міста Києва 

ІІ скликання 
м. Київ                27 грудня 2018 року 
 
Місце проведення: м. Київ, вул. Білоруська, 30 
Час початку засідання: 17 год. 00 хв. 
Час закінчення засідання: 19 год. 00 хв. 
 
Присутні: Заступник Голови РАмК - Степ’юк Валентин Сергійович, секретар РАмК -           

Кілічава Тетяна Михайлівна, члени РАмК – Багрій Василь Володимирович, Бойко Ігор           
Григорович, Брицька Анна Миколаївна, Бура Олена Вікторівна, Гученко Петро Федорович,          
Дідковська Ірина Олександрівна, Дідовець Юрій Вікторович, Іванов Ігор Олександрович,         
Маринушкін Арсен Григорович, Падун Роман Володимирович, Полтавець Володимир        
Миколайович, Радіонова Людмила Іванівна, Сафронов Валерій Аркадійович, 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 13.12.2018 р. Протокол № 24 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, припинення 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 Сафронов В.А. 

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 секретар РАмК Кілічава Т.М. 

6. Про розгляд заяв адвокатів про внесення даних про помічника адвоката до Єдиного            
реєстру адвокатів України. - Доповідач член РАмК Маринушкін А.Г. 

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

8. Про розгляд заяви адвоката Босенко Т.В. про припинення адвокатської діяльності. -           
Доповідач секретар РАмК Кілічава Т.М. 

9. Різне. 
 
Засідання відкрив Заступник Голови РАмК Степ’юк Валентин Сергійович, який         

повідомив присутніх про наявність кворуму, оскільки кількість зареєстрованих для участі          
у засіданні, а саме на підставі реєстраційного списку для участі у засіданні становить 16              
членів РАмК з 28, що відповідно до вимог ч. 5 ст. 48 Закону України «Про адвокатуру та                 
адвокатську діяльність» та п. 7.8. Регламенту Ради адвокатів регіону (нова редакція),           
затвердженого рішення Ради адвокатів України від 25.10.2014 р. № 178, є підставою            
вважати засідання РАмК повноважним. 

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

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

посвідчень адвоката (Рішення про видачу особі свідоцтва про право на заняття адвокатською            
діяльністю 13.12.2018 р. Протокол № 24 ІІ скликання)  

Слухали: Заступника Голови РАмК Степюка В.С., який повідомив про те, що для            
прийняття Присяги адвоката України та отримання Свідоцтва про право на заняття           
адвокатською діяльністю на засідання РАмК з’явилися особи, щодо яких 13 грудня 2018 року             
були прийняті рішення РАмК про видачу їм Свідоцтва про право на заняття адвокатською             
діяльністю, а саме:  

1. Даценко Юлія Олександрівна 
2. Кубарєва Юлія Олександрівна 
3. Мицак Дар’я Михайлівна 
4. Обертинська-Єніч Анастасія Олегівна 
5. Рудь Максим Миколайович 
6. Соколова Вікторія Павлівна, 

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 

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) Авєріна Людмила Олегівна, керівник стажування - адвокат Приймак Олександр          

Юрійович, свідоцтво № 4676 видане КМКДКА від 25.10.2011, які представили результати           
стажування. 

Член РАмК Багрій В.В. повідомив, що за результатами ознайомлення із звітом керівника            
стажування Приймак О.Ю. про оцінку стажування стажиста Авєріної Л.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 Авєріній Л.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 Авєріній Людмилі 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. 
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2) Войцицький Юрій Євгенович, керівник стажування - адвокат Якімов Володимир          

Володимирович, свідоцтво № 3850 видане 27.08.2009 КМКДКА, які представили результати          
стажування. 

Член РАмК Багрій В.В. повідомив, що за результатами ознайомлення із звітом керівника            
стажування Якімова В.В. про оцінку стажування стажиста Войцицького Ю.Є. 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 Войцицькому Ю.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 Войцицькому Юрію Євгеновичу 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) Дундал Василь Петрович, керівник стажування - адвокат Бурчак Леся Іванівна,           

свідоцтво № 2485 видане КМКДКА від 16.03.2006, які представили результати стажування           
(керівник стажування здійснювала представлення стажиста в телефонному режимі). 

Член РАмК Багрій В.В. повідомив, що за результатами ознайомлення із звітом керівника            
стажування Бурчак Л.І. про оцінку стажування стажиста Дундал 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. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Дундал 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» - 14, «Проти» - 0, “Не голосували” - 2. 
Вирішили: Видати Дундал Василю 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. 

 
4) Іванисенко Максим Андрійович, керівник стажування - адвокат Кальна Олена          

Петрівна, свідоцтво № 2916 видане КМКДКА від 31.05.2007, які представили результати           
стажування. 

Член РАмК Багрій В.В. повідомив, що за результатами ознайомлення із звітом керівника            
стажування Кальної О.П. про оцінку стажування стажиста Іванисенко М.А. 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 Іванисенку М.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 Іванисенку Максиму 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. 

 
5) Ільчук Тетяна Вікторівна, керівник стажування - адвокат Сьомкін Сергій Вікторович           

, свідоцтво № 1046 видане КМКДКА від 22.05.1996, які представили результати стажування. 
Член РАмК Багрій В.В. повідомив, що за результатами ознайомлення із звітом керівника            

стажування Сьомкін С.В. про оцінку стажування стажиста Ільчук Т.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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Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Ільчук Т.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 Ільчук Тетяні Вікторівні 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) Карев Олександр Вікторович, керівник стажування - адвокат Соколов Віктор          

Анатолійович, свідоцтво № 1786 видане КМКДКА від 21.03.2003, які представили результати           
стажування. 

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

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Кареву 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 Кареву Олександру 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. 

 
7) Коврига Микола Миколайович, 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 Маслака О.І. про оцінку стажування стажиста Ковриги М.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 Ковризі М.М. на            
підставі п.1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за оцінкою               
результатів стажування, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Ковризі Миколі 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. 

 
8) Кураєва Катерина Анатоліївна, керівник стажування - адвокат Стаднюк Микола          

Станіславович, свідоцтво № 759 видане КМКДКА від 17.05.1995, які представили результати           
стажування. 

Член РАмК Багрій В.В. повідомив, що за результатами ознайомлення із звітом керівника            
стажування Стаднюк М.С. про оцінку стажування стажиста Кураєвої К.А. 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 Кураєвій К.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 Кураєвій Катерині 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. 

4 



 
9) Литвиненко Ярослав Вікторович, керівник стажування - адвокат Ніколішен Олег          

Миколайович, свідоцтво № 3454 видане КМКДКА від 25.09.2008, які представили результати           
стажування. 

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

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Литвиненку Я.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 Литвиненку Ярославу 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. 

 
10) Литвиненко-Коренюк Наталя Леонідівна, керівник стажування - адвокат        

Янушевський Олексій Миколайович, свідоцтво № 4979 видане КМКДКА від 29.05.2012, які           
представили результати стажування. 

Член РАмК Багрій В.В. повідомив, що за результатами ознайомлення із звітом керівника            
стажування Янушевського О.М. про оцінку стажування стажиста Литвиненко-Коренюк Н.Л. 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         
Литвиненко-Коренюк Н.Л. 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 Литвиненко-Коренюк Наталії Леонідівні 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) Макаревич Ярослав Миколайович, керівник стажування - адвокат Деяк Володимир          

Юрійович, свідоцтво № 3979 видане КМКДКА від 30.11.2009, які представили результати           
стажування. 

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

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Макаревич Ярославу 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. 

 
12) Матвєєв Дмитро Олегович, керівник стажування - адвокат Андросюк Василь          

Михайлович, свідоцтво № 541 видане КМКДКА від 25.03.1994, які представили результати           
стажування. 

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

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Матвєєву 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» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Матвєєву Дмитру Олеговичу 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) Овсянко Олег Сергійович, керівник стажування - адвокат Маринушкін Арсен          

Григорович, свідоцтво№ 3609 від 20.10.2010 Донецькою обласною КДКА, які представили          
результати стажування. 

Член РАмК Багрій В.В. повідомив, що за результатами ознайомлення із звітом керівника            
стажування Маринушкіна А.Г. про оцінку стажування стажиста Овсянко 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 Овсянку 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 Овсянку Олегу 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. 

 
14) Проніна Марта Олександрівна, керівник стажування - адвокат Дідковська Ірина          

Олександрівна, свідоцтво № 4384 видане КМКДКА від 22.02.2011, які представили результати           
стажування. 

Член РАмК Багрій В.В. повідомив, що за результатами ознайомлення із звітом керівника            
стажування Дідковську І.О. про оцінку стажування стажиста Проніна М.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 Проніній М.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 Проніній Марті 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. 

 
15) Самойленко Петро Миколайович, керівник стажування - адвокат Войтюк         

Олександр Вячеславович, свідоцтво № 2161 видане КДКА Дніпропетровської області від          
13.07.2010, які представили результати стажування. 

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

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
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Вирішили: Видати Самойленку Петру 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. 

 
16) Свиридов Сергій Вікторович, керівник стажування - адвокат Андросюк Василь          

Михайлович, свідоцтво № 541 видане КМКДКА від 25.03.1994, які представили результати           
стажування. 

Член РАмК Багрій В.В. повідомив, що за результатами ознайомлення із звітом керівника            
стажування Андросюк В.М. про оцінку стажування стажиста Свиридова 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. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про видачу Свиридову 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 Свиридову Сергію 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. 

 
17) Ночвай Дмитро Миколайович, керівник стажування - адвокат Мірошниченко         

Олександра Василівна, свідоцтво № 320 видане Житомирською обласною КДКА від 18.04.2002,           
які представили результати стажування. 

Член РАмК Гученко П.Ф. повідомив, що стажист Ночвай Дмитро Миколайович не           
завершив оформлення звітних матеріалів.  

Під час обговорення членами РАмК зазначеного питання надійшла пропозиція про          
продовження стажування стажисту Ночвай Д.М. на підставі п. 2 ч. 7 ст. 10 Закону України               
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за оцінкою результатів стажування на 3 (три)            
місяці. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про продовження стажування          
Ночвай Д.М. 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Подовжити стажування стажисту Ночвай Дмитру Миколайовичу 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 доопрацюванням оформлення           
звітних матеріалів.  

 
18) Тюрін Анатолій Васильович, керівник стажування - адвокат Романюк Марина          

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

Член РАмК Гученко П.Ф. повідомив, що стажист Тюрін Анатолій Васильович подав             
заяву про припинення стажування.  

Відповідно до п. 9.1.1. 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, стажування може бути припинене у разі               
подання стажистом заяви про припинення стажування. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання про припинення стажування          
Тюріна А.В. 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Припинити стажування  Тюріну Анатолію Васильовичу. 
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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 Сафронова В.А., 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 Сафронов В.А. 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. Ващенко Олександр Миколайович, якому члени РАмК ставили питання. 
2. Д’яченко Антон Володимирович, якому члени РАмК ставили питання. 
3. Дідовець Артем Вікторович, якому члени РАмК ставили питання. 
4. Рудник Анна Сергіївна, якій члени РАмК ставили питання. 
5. Самсон Юрій Петрович, якому члени РАмК ставили питання. 
6. Ткаченко Надія Віталіївна, якій члени РАмК ставили питання. 

Член РАмК Сафронов В.А. поставив на голосування питання про видачу їм свідоцтва про             
право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування. 

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

Д’яченко Антону Володимировичу, 
Дідовець Артему Вікторовичу, 
Рудник Анні Сергіївні, 
Самсон Юрію Петровичу, 
Ткаченко Надії Віталіївні, свідоцтво про право на заняття        

адвокатською діяльністю без проходження стажування. 
 
 

4. Про розгляд заяв адвокатів про внесення запису до Реєстру керівників          
стажування 

Слухали: Члена РАмК Дідковську І.О., яка повідомила присутніх членів РАмК, що до            
РАмК надійшли заяви від адвокатів: 

1. Ситник Оксана Петрівна, свідоцтво № 2506 видане КМКДКА від 16.03.2006, 
2. Хоменко Ірина Петрівна, свідоцтво № 30 видане КМКДКА від 25.03.1994 , 
3. Черняк Олексій Анатолійович, свідоцтво № 4968 видане КМКДКА від         

24.04.2012, 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» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Внести на підставі ч. 3 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську              

діяльність» про адвоката: 
1. Ситник Оксана Петрівна, свідоцтво № 2506 видане КМКДКА від 16.03.2006, 
2. Хоменко Ірина Петрівна, свідоцтво № 30 видане КМКДКА від 25.03.1994 , 
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3. Черняк Олексій Анатолійович, свідоцтво № 4968 видане КМКДКА від 24.04.2012,          
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: Секретаря РАмК Кілічава Т.М., яка повідомила присутніх членів РАмК, що до            
РАмК надійшли заяви про направлення на стажування та призначення керівників стажування           
від осіб, які успішно склали кваліфікаційний іспит та мають дійсне свідоцтво про його             
складення, а також щодо заміни керівника стажування (відкріплення попередньо призначеного          
керівника та призначення нового, згідно п. 7.6. Положення “Про організацію та порядок            
проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською           
діяльністю”, затв. Рішенням РАУ № 80 від 01.06.2018 р.), а саме: 

1. Александренко Ілона Олександрівна 
2. Бабак Василь Сергійович 
3. Волкотруб Ольга Олександрівна 
4. Зубрицький Микола Іванович 
5. Пусєва Катерина Олександрівна 
6. Радченко Володимир Павлович 
7. Саєнко Богдан Олександрович 
8. Санченко Володимир Дмитрович 
9. Федунів Анатолій Дмитрович 
10. Фещук Уляна Юріївна 
11. Стецко Іван Миронович 
12. Маслюк Віктор Іванович 

 
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 Александренко Ілона 
Олександрівна 

Лебединська Надія Сергіївна, свідоцтво № 3734 видане 
28.05.2009 КМКДКА 

2 Бабак Василь Сергійович Олійник Олег Станіславович, свідоцтво № 553 видане 
КДКА Запорізької області від 08.02.2006 

3 Волкотруб Ольга 
Олександрівна 

Маринушкін Арсен Григорович, свідоцтво№ 3609 від 
20.10.2010 Донецькою обласною КДКА 

4 Зубрицький Микола 
Іванович 

Черняк Олексій Анатолійович, свідоцтво № 4968 видане 
КМКДКА від 24.04.2012 

5 Пусєва Катерина 
Олександрівна 

Падун Роман Володимирович, свідоцтво № 4444 видане 
КМКДКА від 29.03.2011 

6 Радченко Володимир 
Павлович 

Тумаркін Олександр Леонідович,с свідоцтво № 1770 
видане КМКДКА від 25.07.2002 

   7 Саєнко Богдан 
Олександрович 

Лошаков Дмитро Сергійович, свідоцтво № 1994 видане 
КМКДКА від 27.05.2004 

   8 Санченко Володимир 
Дмитрович 

Маслак Олександр Іванович, свідоцтво № 1128 видане 
КМКДКА від 30.01.1998 

   9 Федунів Анатолій 
Дмитрович 

Черняк Олексій Анатолійович, свідоцтво № 4968 видане 
КМКДКА від 24.04.2012 
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   10 Фещук Уляна Юріївна Соколов Віктор Анатолійович, свідоцтво № 1786 видане 
КМКДКА від 21.03.2003 

   11 Стецко Іван Миронович Дідковська Ірина Олександрівна, свідоцтво № 4384      
видане КМКДКА від 22.02.2011 

   12 Маслюк Віктор Іванович Багрій Василь Володимирович, свідоцтво № 3725 видане 
КМКДКА від 28.05.2009 

 
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 Александренко Ілона 
Олександрівна 

Лебединська Надія Сергіївна, свідоцтво № 3734 видане 
28.05.2009 КМКДКА 

2 Бабак Василь Сергійович Олійник Олег Станіславович, свідоцтво № 553 видане 
КДКА Запорізької області від 08.02.2006 

3 Волкотруб Ольга 
Олександрівна 

Маринушкін Арсен Григорович, свідоцтво№ 3609 від 
20.10.2010 Донецькою обласною КДКА 

4 Зубрицький Микола 
Іванович 

Черняк Олексій Анатолійович, свідоцтво № 4968 видане 
КМКДКА від 24.04.2012 

5 Пусєва Катерина 
Олександрівна 

Падун Роман Володимирович, свідоцтво № 4444 видане 
КМКДКА від 29.03.2011 

6 Радченко Володимир 
Павлович 

Тумаркін Олександр Леонідович,с свідоцтво № 1770 
видане КМКДКА від 25.07.2002 

   7 Саєнко Богдан 
Олександрович 

Лошаков Дмитро Сергійович, свідоцтво № 1994 видане 
КМКДКА від 27.05.2004 

   8 Санченко Володимир 
Дмитрович 

Маслак Олександр Іванович, свідоцтво № 1128 видане 
КМКДКА від 30.01.1998 

   9 Федунів Анатолій 
Дмитрович 

Черняк Олексій Анатолійович, свідоцтво № 4968 видане 
КМКДКА від 24.04.2012 

   10 Фещук Уляна Юріївна Соколов Віктор Анатолійович, свідоцтво № 1786 видане 
КМКДКА від 21.03.2003 

   11 Стецко Іван Миронович Дідковська Ірина Олександрівна, свідоцтво № 4384      
видане КМКДКА від 22.02.2011 

   12 Маслюк Віктор Іванович Багрій Василь Володимирович, свідоцтво № 3725 видане 
КМКДКА від 28.05.2009 

 
 
6. Про розгляд заяв адвокатів про внесення даних про помічника адвоката до            

Єдиного реєстру адвокатів України 
Слухали: члена РАмК Маринушкіна А.Г., який повідомив присутніх членів РАмК, що до            

РАмК надійшли заяви адвокатів про внесення даних про помічника адвоката до Єдиного            
реєстру адвокатів України: 

1. Помічника Булайчук Ірину Юріївну - Адвоката Ігнатенко Тетяни Василівни,         
Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №2914, видане Київською          
міською КДКА,   31.05.2007 р.,  (вх. 72 від 14.12.2018р.)  

2. Помічника Лавренчук Тетяну Миколаївну - Адвоката Волинця Володимира        
Володимировича, Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №4847,         
видане  Київською міською КДКА,  28.02.2012 р.,  (вх. 73 від 20.12.2018р.)  
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3. Помічника Смоляренко Вікторію Олександрівну - Адвоката Горового Олександра        
Васильовича, Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №1330, видане          
Київською міською КДКА,  25.05.1999 р.,   (вх. 74 від 20.12.2018р.) 

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

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

Заступник Голови РАмК поставив дане питання на голосування списком. 
Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Внести до Єдиного реєстру адвокатів України дані про помічника адвоката, а            

саме про: 
4. Помічника Булайчук Ірину Юріївну - Адвоката Ігнатенко Тетяни Василівни,         

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №2914, видане Київською          
міською КДКА,   31.05.2007 р.,  (вх. 72 від 14.12.2018р.)  

5. Помічника Лавренчук Тетяну Миколаївну - Адвоката Волинця Володимира        
Володимировича, Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №4847,         
видане  Київською міською КДКА,  28.02.2012 р.,  (вх. 73 від 20.12.2018р.)  

6. Помічника Смоляренко Вікторію Олександрівну - Адвоката Горового Олександра        
Васильовича, Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №1330, видане          
Київською міською КДКА,  25.05.1999 р.,   (вх. 74 від 20.12.2018р.) 

 

7. Про 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 дублікатів/заміну свідоцтва про на заняття           
адвокатською діяльністю з відповідними їх реквізитами. 

До РАмК надійшли заяви адвокатів про заміну свідоцтва про право на заняття            
адвокатською діяльністю у зв'язку із зміною прізвища: 

1. Сахно Анна Володимирівна, № Свідоцтва: 5784, Дата: 29.09.2016, Видано:         
Радою адвокатів міста Києва 

2. Слаутіна Тетяна Василівна, № Свідоцтва: 4472, Дата: 26.04.2011, Видано:         
Київська міська КДКА 

3. Софійська-Задерей Ірина Юріївна, № Свідоцтва: 3933, Дата: 26.11.2009,        
Видано: Київська міська КДКА. 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування питання списком. 
Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Замінити свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю адвокату: 

1. Сахно Анна Володимирівна, № Свідоцтва: 5784, Дата: 29.09.2016, Видано: Радою          
адвокатів міста Києва 

2. Слаутіна Тетяна Василівна, № Свідоцтва: 4472, Дата: 26.04.2011, Видано: Київська          
міська КДКА 

3. Софійська-Задерей Ірина Юріївна, № Свідоцтва: 3933, Дата: 26.11.2009, Видано:         
Київська міська КДКА. 
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8. Про розгляд заяви адвоката Босенко Т.В. про припинення адвокатської діяльності  
Слухали: Секретаря РАмК Кілічаву Т.М., яка повідомила присутніх членів РАмК, що до            

РАмК надійшла заява адвоката Босенко Тетяни Володимирівни, свідоцтво серії № 172,           
Київською міською КДКА від 25.03.1994 (заява подана особисто 06.12.2018 р., оригінал           
свідоцтва приєднано до заяви). Для з'ясування усвідомлення значення наслідків такої заяви, з            
адвокатом Босенко Т.В. проводились бесіди, в результаті яких остання підтвердила          
усвідомленість настання таких наслідків та підтримала заяву. 

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 32 ЗУ “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” право на                
заняття адвокатською діяльністю припиняється шляхом анулювання свідоцтва про право на          
заняття адвокатською діяльністю у разі подання адвокатом заяви про припинення права на            
заняття адвокатською діяльністю. 

З підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої цієї статті право на заняття            
адвокатською діяльністю припиняється - з дня подання раді адвокатів регіону за адресою            
робочого місця адвоката відповідної заяви адвоката (п. 1 ч. 3 даної норми). 

Заступник Голови РАмК поставив дане питання на голосування. 
Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0. 
Вирішили: Припинити право на заняття адвокатською діяльністю адвоката Босенко         

Тетяни Володимирівни, шляхом анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською          
діяльністю № 172,  видане Київською міською КДКА від 25.03.1994. 

 
 
Заступник Голови РАмК Степ’юк В.С. повідомив, що Порядок денний засідання РАмК           

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

 
 

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