
ПРОТОКОЛ № 4 
засідання Ради адвокатів міста Києва 

ІІ скликання 
 

м. Київ 23 листопада 2017 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 –            
Боскін Олександр Леонідович, Брицька Анна Миколаївна, Бура Олена Вікторівна, Гученко          
Петро Федорович, Дідковська Ірина Олександрівна, Іванов Ігор Олександрович, Меркулова         
Лариса Анатоліївна, Овод Роман Віталійович, Падун Роман Володимирович, Полтавець         
Володимир Миколайович, Пономарьов Юрій Олександрович, Поповська Тетяна       
Володимирівна, Радіонова Людмила Іванівна, Сафронов Валерій Аркадійович, Стусенко        
Юлія Анатоліївна, Ткач Віталій Дмитрович, Турський Володимир Миколайович, Чаплієва         
Крістіна Володимирівна. 

 
Порядок денний: 

1. Присяга, видача свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчень           
адвоката (Рішення про видачу особі свідоцтва про право на заняття адвокатською           
діяльністю 09.11.2017 Протокол № 3) - 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. - Доповідач Заступник Голови РАмК Степ’юк В.С. 

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 Голова РАмК         
Рафальська І.В. 

4. Про розгляд заяв адвокатів про включення до Реєстру керівників стажування. -           
Доповідач секретар РАмК Кілічава Т.М. 

5. Про направлення на стажування та призначення керівників стажування. - Доповідач          
секретар РАмК Кілічава Т.М. 

6. Про розгляд заяв адвокатів про внесення даних про помічника адвоката до Єдиного            
реєстру адвокатів України. - Доповідач секретар РАмК Кілічава Т.М. 

7. Про розгляд заяв адвокатів про звільнення від сплати щорічного внеску на           
забезпечення реалізації адвокатського самоврядування. - Доповідач Голова РАмК        
Рафальська І.В. 

8. Про утворення комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання          
адвокатами безоплатної правової допомоги. - Доповідач Голова РАмК Рафальська         
І.В. 

9. Про видачу дублікатів свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. -           
Доповідач Голова РАмК Рафальська І.В. 

10. Про співробітництво між Інститутом права та післядипломної освіти Міністерства         
юстиції України. -  Доповідач Голова РАмК  Рафальська І.В. 

11. Про розгляд заяви адвоката Бушмакіна Р.В. про звільнення від підвищення          
стажування. - Доповідач секретар РАмК Кілічава Т.М. 

12.  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 21 член 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» - 21, «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 09.11.2017 Протокол № 3) 

Слухали: Заступника Голови РАмК Степ’юка В.С., який повідомив про те, що для            
прийняття Присяги адвоката України та отримання Свідоцтва про право на заняття           
адвокатською діяльністю на засідання РАмК з’явилися особи, щодо яких 09 листопада 2017            
року були прийняті рішення РАмК про видачу їм Свідоцтва про право на заняття             
адвокатською діяльністю, а саме: 

1. Бабошин Андрій Сергійович 
2. Білицький Пилип Вікторович 
3. Богдан Олена Олександрівна 
4. Богініч Денис Олегович 
5. Братищенко Юрій Олександрович 
6. Вартанян Саркіс Рачикович 
7. Волох Олександр Ілліч 
8. Губін Олександр Тимофійович 
9. Гудзера Тарас Сергійович 
10. Журавель Роман Васильович 
11. Закалюк Олег Зіновійович 
12. Коваль Дмитро Михайлович 
13. Коломійцева Діана Миколаївна 
14. Корчевський Віктор Вікторович 
15. Курінний Віктор Петрович 
16. Меркулова Катерина Олександрівна 
17. Пипко Руслан Петрович 
18. Сидоренко Олександр Олександрович 
19. Сімонов Павло Анатолійович (на виконання п. 11.12. Положення “Про організацію та           

порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на          
заняття адвокатською діяльністю”, затв. Рішенням РАУ № 6 від 03.02.2017 р. із            
змінами надано Витяг з Наказу № 818 від 20.11.2017 р. про звільнення з військової              
служби) 

20. Смирнова  Катерина Іванівна 
21. Спиридонова Катерина Сергіївна 
22. Тіньков Денис Леонідович 
23. Федорук Олександр Ростиславович 
24. Целевич Олександр Юрійович 
25. Чумак Катерина Ігорівна 
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26. Шевченко Богдан Володимирович 
27. Шум Олена Михайлівна, 

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

Зазначені особи склали перед РАмК Присягу адвоката України, після чого їм були            
урочисто вручені Свідоцтва 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 

2.1. Слухали: Заступника Голови РАмК Степ’юка В.С., який повідомив присутніх          
членів РАмК, що до Ради подано адвокатом–керівником стажування Паєта Віктором          
Васильовичем, свідоцтво № 2720 видане КМКДКА від 21.12.2006 звіт про оцінку стажування            
стажиста Ардобацького Костянтина Геннадійовича за результатами проходження       
стажування, а тому на підставі ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську               
діяльність» необхідно надати поданому звіту оцінку, за результатами якої прийняти одне із            
двох рішень: про видачу особі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю або             
про продовження стажування на строк від одного до трьох місяців. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що на засідання РАмК прибули          
адвокат-керівник стажування та його стажист. 

Степ’юк В.С. запропонував заслухати адвоката–керівника стажування, його стажиста,        
надати оцінку наданому звіту керівника стажування та прийняти відповідні рішення щодо           
стажиста, які представили результати стажування. 

Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що за результатами ознайомлення із звітом           
керівника стажування Паєта В.В. про оцінку стажування стажиста Ардобацького К.Г. 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 запропонував поставити на голосування питання про видачу          
Ардобацькому К.Г. на підставі п. 1 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та               
адвокатську діяльність», за оцінкою результатів стажування, свідоцтва про право на заняття           
адвокатською діяльністю. 

Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Ардобацькому Костянтину Геннадійовичу 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. 

 
2.2. Секретар РАмК Кілічава Т.М. повідомила, що стажист Головін Денис          

Володимирович 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 запропонував поставити на голосування питання про         
припинення стажування Головіна Д.В. 

Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0. 
Вирішили: Припинити стажування Головіну Денису Володимировичу. 
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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: Голову РАмК Рафальську І.В., яка повідомила що до РАмК надійшли заяви            
від Іваненко Марії Володимирівни, Преснякової Ірини Вікторівни про видачу свідоцтва про           
право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування на підставі ч. 5 ст.             
10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

Також Голова РАмК Рафальська І.В. доповіла, 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 Іваненко Марію Володимирівну, якій члени РАмК ставили питання. 
Заступник Голови РАмК запропонував поставити на голосування питання про видачу          

їй свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування. 
Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Іваненко Марії Володимирівни свідоцтво про право на заняття          

адвокатською діяльністю без проходження стажування. 
 
Заслухали Преснякову Ірину Вікторівну, якій члени РАмК ставили питання. 
Заступник Голови РАмК запропонував поставити на голосування питання про видачу          

їй свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування. 
Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати Пресняковій Ірині Вікторівні свідоцтво про право на заняття          

адвокатською діяльністю без проходження стажування. 
 
 
4. Про розгляд заяв адвокатів про включення до Реєстру керівників стажування 
Слухали: Секретаря РАмК Кілічаву Т.М., яка повідомила присутніх членів РАмК, що           

до РАмК надійшли заяви наступних адвокатів: 
- Стусенка Анатолія Максимовича, свідоцтво № 524 видане КМКДКА від 20.01.1994; 
- Куц Ярослава Олександровича, свідоцтво № 3999 видане КМКДКА від 30.11.2009; 
- Балухатія Олега Павловича, свідоцтво № 885 видане КМКДКА від 26 01.1996, 

про внесення щодо них записів до Реєстру керівників стажування та відкриття для них             
по 3 (три) вакантних місця стажистів. 

Також, Кілічава Т.М. 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 запропонував поставити на голосування питання 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» - 21, «Проти» - 0. 
Вирішили: Внести на підставі ч. 3 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та             

адвокатську діяльність» про адвокатів: 
- Стусенка Анатолія Максимовича, свідоцтво № 524 видане КМКДКА від         

20.01.1994; 
- Куц Ярослава Олександровича, свідоцтво № 3999 видане КМКДКА від 30.11.2009; 
- Балухатія Олега Павловича, свідоцтво № 885 видане КМКДКА від 26 01.1996, 

записи до Реєстру керівників стажування та відкрити для них по 3 (три) вакантних             
місця стажистів. 
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5. Про направлення на стажування та призначення керівників стажування 
Слухали: Секретаря РАмК Кілічаву 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 саме: 

1. Маренчук Юлія Григорівна 
2. Кузьменко Людмила Василівна 
3. Чабарай Артем Миколайович 
4. Севериненко Вадим Андрійович 
5. Смоляк Олена Анатоліївна 
6. Макєєв Віталій Миколайович 
7. Макаренко Святослав Володимирович 

Після обговорення членами РАмК вищевказаного питання Заступник Голови РАмК         
запропонував поставити 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 Маренчук Юлія Григорівна Курдалевська Олена Вікторівна свідоцтво № 
2977 видане КМКДКА від 21.06.200 

2 Кузьменко Людмила 
Василівна 

Куц Ярослав Олександрович, свідоцтво № 3999 
видане КМКДКА від 30.11.2009 

3 Чабарай Артем Миколайович Кудрявцев Олексій Валентинович, свідоцтво № 
3441 видане КМКДКА від 25.09.2008 

4 Севериненко Вадим 
Андрійович 

Андросюк Василь Михайлович, свідоцтво № 541 
видане КМКДКА від 20.01.1994 

5 Смоляк Олена Анатоліївна Руснак Інна Володимирівна, свідоцтво № 4536 
видане КМКДКА від 31.05.2011 

6 Макєєв Віталій Миколайович Паєта Віктор Васильович, свідоцтво № 2720 
видане КМКДКА від 21.12.2006 

7 Макаренко Святослав 
Володимирович 

Демиденко Григорій Олександрович, свідоцтво 
№ 2709 видане КМКДКА від 21.12.2006 

 
Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0. 
Вирішили: Направити на стажування осіб, які успішно склали кваліфікаційний іспит          

та мають дійсне свідоцтво про його складення, та призначити керівників стажування: 
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  П.І.Б. стажиста Адвокат-керівник стажування 

1 Маренчук Юлія Григорівна Курдалевська Олена Вікторівна свідоцтво № 
2977 видане КМКДКА від 21.06.200 

2 Кузьменко Людмила 
Василівна 

Куц Ярослав Олександрович, свідоцтво № 3999 
видане КМКДКА від 30.11.2009 

3 Чабарай Артем Миколайович Кудрявцев Олексій Валентинович, свідоцтво № 
3441 видане КМКДКА від 25.09.2008 

4 Севериненко Вадим 
Андрійович 

Андросюк Василь Михайлович, свідоцтво № 541 
видане КМКДКА від 20.01.1994 

5 Смоляк Олена Анатоліївна Руснак Інна Володимирівна, свідоцтво № 4536 
видане КМКДКА від 31.05.2011 

6 Макєєв Віталій Миколайович Паєта Віктор Васильович, свідоцтво № 2720 
видане КМКДКА від 21.12.2006 

7 Макаренко Святослав 
Володимирович 

Демиденко Григорій Олександрович, свідоцтво 
№ 2709 видане КМКДКА від 21.12.2006 

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

Єдиного реєстру адвокатів України 
Слухали: Секретаря РАмК Кілічаву Т.М., яка повідомила присутніх членів РАмК, що           

до РАмК надійшли заяви адвокатів про внесення даних про помічника адвоката до Єдиного             
реєстру адвокатів України, а саме від: 

1. Адвоката Бородіної Юлії Михайлівни (свідоцтво про право на заняття адвокатською          
діяльністю № 4335, видане Київською міською КДКА 21.12.2010 р.) щодо          
помічника Зубкової Любов Анатоліївни (вх. 806 від 09.11.2017р.);  

2. Адвоката Гончарюк Тетяни Вікторівни (свідоцтво про право на заняття         
адвокатською діяльністю № 4899, видане Київською міською КДКА 27.03.2012 р.)          
щодо помічника Гончарюка  Василя Вікторовича (вх. 808 від 13.11.2017р.);  

3. Адвоката Наумової Олени Олександрівни (свідоцтво про право на заняття         
адвокатською діяльністю № 5122, видане Київською міською КДКА 25.07.2012 р.)          
щодо помічника Наумової  Марії Олександрівни (вх. 809 від 15.11.2017р.);  

4. Адвоката Антонової Ганни Ігорівни (свідоцтво про право на заняття адвокатською          
діяльністю № 4140, видане Київською міською КДКА 28.09.2010 р.) щодо          
помічника Антонової  Єлизавети Сергіївни (вх. 810 від 15.11.2017р.);  
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5. Адвоката Збіглея Ігоря Володимировича (свідоцтво про право на заняття         
адвокатською діяльністю № 4110, видане Київською міською КДКА 31.08.2010 р.)          
щодо помічника Суршко  Ольги  Борисівни (вх. 811 від 15.11.2017р.);  

6. Адвоката Макарова Олега Анатолійовича (свідоцтво про право на заняття        
адвокатською діяльністю № 588-1, видане Київською міською КДКА 12.12.1995 р.)          
щодо помічника Пашинського  Анатолія  Павловича (вх. 812 від 16.11.2017р.); 

7. Адвоката Ващинця Івана Івановича (свідоцтво про право на заняття адвокатською          
діяльністю № 3419, видане Київською міською КДКА 25.09.2008 р.) щодо          
помічника Нікітіч  Юлії  Юріївни (вх. 813 від 20.11.2017р.); 

8. Адвоката Швеця Олександра Володимировича (свідоцтво про право на заняття         
адвокатською діяльністю № 2321, видане Київською міською КДКА 29.09.2005 р.)          
щодо помічника Скубу  Інну  Володимирівну (вх. 814 від 22.11.2017р.). 

Кілічава Т.М. повідомила присутнім членам РАмК, що подані документи на зазначених           
помічників відповідають вимогам ст. 16 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську           
діяльність”.  

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

Заступник Голови РАмК запропонував поставити на голосування дане питання. 
Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0. 
Вирішили: Внести до Єдиного реєстру адвокатів України дані про помічника адвоката,           

а саме: 
1. Зубкова Любов Анатоліївна - помічник адвоката Бородіної Юлії Михайлівни         

(свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4335, видане Київською           
міською КДКА  21.12.2010 р.);  

2. Гончарюк Василь Вікторович - помічник адвоката Гончарюк Тетяни Вікторівни         
(свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4899, видане Київською           
міською КДКА  27.03.2012 р.);  

3. Наумова Марія Олександрівна - помічник адвоката Наумової Олени        
Олександрівни (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 5122,          
видане  Київською міською КДКА  25.07.2012 р.);  

4. Антонова Єлизавета Сергіївна - помічник адвоката Антонової Ганни Ігорівни         
(свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4140, видане Київською           
міською КДКА  28.09.2010 р.);  

5. Суршко Ольга Борисівна - помічник адвоката Збіглея Ігоря Володимировича         
(свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4110, видане Київською           
міською КДКА  31.08.2010 р.);  

6. Пашинський  Анатолій  Павлович - помічник адвоката Макарова Олега  
Анатолійовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 588-1,          
видане  Київською міською КДКА  12.12.1995 р.); 

7. Нікітіч Юлія Юріївна - помічник адвоката Ващинця Івана Івановича (свідоцтво          
про право на заняття адвокатською діяльністю № 3419, видане Київською міською           
КДКА  25.09.2008 р.); 

8. Скуба Інна Володимирівна - помічник адвоката Швеця Олександра        
Володимировича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 2321,          
видане  Київською міською КДКА  29.09.2005 р.). 
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7. Про розгляд заяв адвокатів про звільнення від сплати щорічного внеску на            
забезпечення реалізації адвокатського самоврядування 

Слухали: Голову РАмК Рафальську І.В., яка повідомила присутніх членів РАмК, що           
надійшли заяви від адвокатів, які просять звільнити їх від сплати щорічного внеску на             
забезпечення реалізації адвокатського самоврядування з поважних причин, а саме від          
адвокатів: 

1) Кеслера Леоніда Борисовича (свідоцтво № 3111 видане 29.11.2007 р.         
КМКДКА) за період з 2012 р. по 2017 р. у зв’язку з перенесенням інфаркту в 2010 р. та                  
подальшого лікування по сьогоднішній день. Копії медичних документів додані. 

2) Новоселецької Оксани Анатоліївни (свідоцтво № 3395 видане 26.06.2008 р.         
КМКДКА) за період 2015, 2016 р.р. у зв’язку з перебуванням у відпустці по догляду за               
дитиною (донька - Новоселецька Ангеліна, 19.12.2013 р.н.). Копія свідоцтва про народження           
дитини додана. 

3) Діденко Наталії Олександрівни (свідоцтво № 3974 видане 30.11.2009 р.         
КМКДКА) за період з 2014 по 2017 р.р. у зв’язку з перебуванням у відпустці по догляду за                 
дитиною (син - Діденко Іван Леонідович, 30.06.2014 р.н.). Копія свідоцтва про народження            
дитини додана. 

4) Годун Дарії Володимирівни (свідоцтво № 2635 видане 22.06.2006 р. КМКДКА)          
за період з 2013 по 2017 р.р. у зв’язку з перебуванням у відпустці по догляду за дитиною                 
(донька - Годун Марія Володимирівна, 15.05.2013 р.н.) та у зв'язку з проведенням операції             
дитині 16.12.2016 р. (велопластика), та необхідністю післяопераційної реабілітації протягом         
року. Копія свідоцтва про народження дитини та виписка з медичної карти стаціонарного            
хворого додані. 

5) Воронцова Володимира Вікторовича (свідоцтво № 5263 видане 28.09.2012 р.         
РАмК) за 2015 рік, у зв’язку з мобілізацією протягом 2015-2016 р.р. Копія посвідчення             
додана. 

Заступник Голови РАмК запропонував поставити на голосування дане питання. 
Голосували: «За» - 21 «Проти» - 0. 
Вирішили: звільнити від сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації         

адвокатського самоврядування: 
1) адвоката Кеслера Леоніда Борисовича (свідоцтво № 3111 видане 29.11.2007 р.          

КМКДКА) за період з 2012 р. по 2017 р. 
2) адвоката Новоселецької Оксани Анатоліївни (свідоцтво № 3395 видане        

26.06.2008 р. КМКДКА) за період 2015, 2016 роки. 
3) адвоката Діденко Наталії Олександрівни (свідоцтво № 3974 видане 30.11.2009         

р. КМКДКА) за період з 2014 р. по 2017 р. 
4) адвоката Годун Дарії Володимирівни (свідоцтво № 2635 видане 22.06.2006 р.          

КМКДКА) за період з 2013 р. по 2017 р. 
5) адвоката Воронцова Володимира Вікторовича (свідоцтво № 5263 видане        

28.09.2012 р. РАмК) за 2015 рік. 
  
 
8. Про утворення комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання          

адвокатами безоплатної правової допомоги 
Слухали: Голову РАмК Рафальську І.В., яка повідомила присутніх членів РАмК, що           

відповідно до п. 10 ч. 4 ст. 48 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”               
Рада адвокатів регіону утворює комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності           
надання адвокатами безоплатної правової допомоги. 

Під час обговорення даного питання було запропоновано присутніми членами ради          
утворити комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами          
безоплатної правової допомоги у кількості 6 її членів, з яких 3 члена є адвокатами, які               
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надають безоплатну вторинну правову допомогу, та 3 члени комісії, які не залучаються до             
надання такої допомоги. 

До членів даної комісії були висунені наступні кандидатури адвокатів: 
1) Свінціцький Ігор Анатолійович, свідоцтво № 1441 видане 24.02.2000 р. КМКДКА          

(надає БПД); 
2) Завірюха Михайло Назарович, свідоцтво  № 205 видане 25.03.1994 р. КМКДКА; 
3) Горошинський Олександр Олександрович, свідоцтво № 3325 видане 29.05.2008 р.         

КМКДКА (надає БПД); 
4) Яковлева Світлана Андріївна, свідоцтво № 2280 видане 15.09.2005 р. КМКДКА          

(надає БПД). 
Заступник Голови РАмК поставив на голосування дане питання. 
Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0. 
Вирішили: Утворити комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання          

адвокатами безоплатної правової допомоги у кількості 6 її членів, з яких 3 члена є              
адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, та 3 члени комісії, які не             
залучаються до надання такої допомоги. 

До членів даної комісії обрати наступних адвокатів: 
1) Свінціцького Ігора Анатолійовича, свідоцтво № 1441 видане 24.02.2000 р.         

КМКДКА; 
2) Завірюху Михайла Назаровича, свідоцтво  № 205 видане 25.03.1994 р. КМКДКА; 
3) Горошинського Олександра Олександровича, свідоцтво № 3325 видане       

29.05.2008р. КМКДКА; 
4) Яковлеву Світлану Андріївну, свідоцтво  № 2280 видане 15.09.2005 р. КМКДКА. 

Дообрати до комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами           
безоплатної правової допомоги ще двох адвокатів, з числа тих, які не надають безоплатну             
вторинну правову допомогу. 

 
 
9. Про видачу дублікату/заміну свідоцтва про право на заняття адвокатською         

діяльністю 
Слухали: Голову РАмК Рафальську І.В., яка повідомила присутніх членів РАмК, що           

відповідно до п. 1 Рішення № 212 від 17.11.2016 р. “Про видачу дублікату/заміну свідоцтва              
про право на заняття адвокатською діяльністю” при виготовленні дублікату/заміні свідоцтва          
про право на заняття адвокатською діяльністю, на зворотному його боці зазначається           
рішення органу, на підставі якого видано свідоцтво про право на заняття адвокатською            
діяльністю, та рішення ради адвокатів регіону про видачу дублікату/заміну свідоцтва про           
на заняття адвокатською діяльністю з відповідними їх реквізитами. 

До РАмК надійшли наступні заяви адвокатів: 
щодо видачі дублікатів 
1.Богінкевич Андрій Миколайович, свідоцтво № 2014 видане 30.06.2004: КМКДКА 
2. Бура Олена Вікторівна, свідоцтво № 2621 видане 22.06.2006 КМКДКА 
3. Гордієнко Артур Вікторович, свідоцтво № 2359 видане 02.12.2005 КМКДКА 
4. Гусарова Тетяна Віталіївна, свідоцтво № 4026 видане 25.05.2010 КМКДКА 
5. Дорофєєв Олег Олександрович, свідоцтво № 3771 видане 25.06.2009 КМКДКА 
6. Дробін Дмитро Олександрович, свідоцтво № 3890 видане 29.10.2009 КМКДКА 
7. Кілічава Тетяна Михайлівна, свідоцтво № 1865 видане 19.12.2003 КМКДКА 
8. Кудрявцев Павло Миколайович, свідоцтво № 4489 видане 26.04.2011 КМКДКА 
9. КюрджиєвТаріел Павлович,  свідоцтво № 3614 видане 29.01.2009 КМКДКА 
10. Лавков Олександр Сергійович, свідоцтво № 3025 видане 27.09.2007 КМКДКА 
11. Липець Володимир Калинович, свідоцтва № 986 видане 29.02.1996 КМКДКА 
12. Михайлюк Олексій Васильович, свідоцтво № 3647 видане 26.02.2009  КМКДКА 
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13. Санніков Сергій Григорович, свідоцтво № 2941 видане 31.05.2007 КМКДКА 
14. Сіняк Дмитро Віталійович, свідоцтво № 005512 видане 04.04.2016 РАмК 
15. Теренчук Андрій Петрович, свідоцтво №  4129 видане 31.08.2010 КМКДКА 
16. Шабельніков Андрій Іванович, свідоцтво № 1648 видане 22.03.2001 КМКДКА 
17. Шкурай Дмитро Борисович, свідоцтво № 3134 видане 29.11.2007 КМКДКА 
18. Яцик Юлія Григорівна, свідоцтво № 4063 видане 29.06.2010 КМКДКА 
19. Яців Олег Романович, свідоцтво № 2281 видане 15.09.2005 КМКДКА 
20. Бондарчук Ксенія Вікторівна, свідоцтво № 316 видане 03.07.2014 Сумською          

обласною КДКА 
21. Носов Роман Вікторович, свідоцтво № 2525 видане 25.07.2014 РА Донецької обл. 
  
Заміна 
1. Ануфрієва Ольга Володимирівна, свідоцтво № 2642 видане 22.06.2006 КМКДКА 
2. Кириченко Наталія Володимирівна, свідоцтво № 4749 видане 29.11.2011         

КМКДКА 
3. Літвінова Олеся Григорівна, свідоцтво № 1594 видане 07.12.2007 Одеською          

обласною КДКА 
4. Недошовенко Юлія Віталіївна, свідоцтво № 5656 видане 12.11.2015 КМКДКА 
5. Орос Юлія Олександрівна, свідоцтво № 5988 видане 12.10.2017 РАмК 
6. Хоронько Айгюнь Ельдарівна, свідоцтво № 5749 видане 09.06.2016 РАмК 
7. Шевченко Галина Юріївна, свідоцтво № 2075 видане 28.10.2004 КМКДКА 
8. Штерле Валерій Миколайович, свідоцтво № 1610 видане 14.12.2000  КМКДКА 
 
Заступник Голови РАмК поставив на голосування дане питання. 
Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0. 
Вирішили: Видати дублікат свідоцтва про право на заняття адвокатською         

діяльністю наступним адвокатам: 
1. Богінкевич Андрій Миколайович, свідоцтво № 2014 видане 30.06.2004: КМКДКА 

2. Бура Олена Вікторівна, свідоцтво № 2621 видане 22.06.2006 КМКДКА 
3. Гордієнко Артур Вікторович, свідоцтво № 2359 видане 02.12.2005 КМКДКА 
4. Гусарова Тетяна Віталіївна, свідоцтво № 4026 видане 25.05.2010 КМКДКА 
5. Дорофєєв Олег Олександрович, свідоцтво № 3771 видане 25.06.2009 КМКДКА 
6. Дробін Дмитро Олександрович, свідоцтво № 3890 видане 29.10.2009 КМКДКА 
7. Кілічава Тетяна Михайлівна, свідоцтво № 1865 видане 19.12.2003 КМКДКА 
8. Кудрявцев Павло Миколайович, свідоцтво № 4489 видане 26.04.2011 КМКДКА 
9. КюрджиєвТаріел Павлович,  свідоцтво № 3614 видане 29.01.2009 КМКДКА 
10. Лавков Олександр Сергійович, свідоцтво № 3025 видане 27.09.2007 КМКДКА 
11. Липець Володимир Калинович, свідоцтва № 986 видане 29.02.1996 КМКДКА 
12. Михайлюк Олексій Васильович, свідоцтво № 3647 видане 26.02.2009  КМКДКА 
13. Санніков Сергій Григорович, свідоцтво № 2941 видане 31.05.2007 КМКДКА 
14. Сіняк Дмитро Віталійович, свідоцтво № 005512 видане 04.04.2016 РАмК 
15. Теренчук Андрій Петрович, свідоцтво №  4129 видане 31.08.2010 КМКДКА 
16. Шабельніков Андрій Іванович, свідоцтво № 1648 видане 22.03.2001 КМКДКА 
17. Шкурай Дмитро Борисович, свідоцтво № 3134 видане 29.11.2007 КМКДКА 
18. Яцик Юлія Григорівна, свідоцтво № 4063 видане 29.06.2010 КМКДКА 
19. Яців Олег Романович, свідоцтво № 2281 видане 15.09.2005 КМКДКА 
20. Бондарчук Ксенія Вікторівна, свідоцтво № 316 видане 03.07.2014 Сумською          

обласною КДКА 
21. Носов Роман Вікторович, свідоцтво № 2525 видане 25.07.2014 РА Донецької обл. 
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Замінити свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю наступним         
адвокатам: 

1. Ануфрієва Ольга Володимирівна, свідоцтво № 2642 видане 22.06.2006 КМКДКА 
2. Кириченко Наталія Володимирівна, свідоцтво № 4749 видане 29.11.2011         

КМКДКА 
3. Літвінова Олеся Григорівна, свідоцтво № 1594 видане 07.12.2007 Одеською          

обласною КДКА 
4. Недошовенко Юлія Віталіївна, свідоцтво № 5656 видане 12.11.2015 КМКДКА 
5. Орос Юлія Олександрівна, свідоцтво № 5988 видане 12.10.2017 РАмК 
6. Хоронько Айгюнь Ельдарівна, свідоцтво № 5749 видане 09.06.2016 РАмК 
7. Шевченко Галина Юріївна, свідоцтво № 2075 видане 28.10.2004 КМКДКА 
8. Штерле Валерій Миколайович, свідоцтво № 1610 видане 14.12.2000  КМКДКА 
 
 
10. Про співробітництво між Інститутом права та післядипломної освіти         

Міністерства юстиції України 
Слухали: Голову РАмК Рафальську І.В., яка повідомила присутніх членів РАмК, що           

обов'язковість підвищення кваліфікації адвокатів передбачена законом. 05.09.2017 р.        
прийнято ЗУ “Про освіту”, який набирає чинності 01.01.2018 р. Статтею 18 даного закону             
передбачено, що складниками освіти дорослих є: післядипломна освіта; професійне навчання          
працівників; курси перепідготовки та/або підвищення кваліфікації; безперервний       
професійний розвиток; будь-які інші складники, що передбачені законодавством,        
запропоновані субєктом освітньої діяльності або самостійно визначені особою. 

Післядипломна освіта передбачає набуття нових та вдосконалення раніше набутих         
компетентностей на основі здобутої вищої, професійної (професійно-технічної) або фахової         
передвищої освіти та практичного досвіду. 

Післядипломна освіта включає: 
спеціалізацію - профільну спеціалізовану підготовку з метою набуття особою здатності          

виконувати завдання та обов’язки, що мають особливості в межах спеціальності; 
перепідготовку - освіту дорослих, спрямовану на професійне навчання з метою          

оволодіння іншою (іншими) професією (професіями); 
підвищення кваліфікації - набуття особою нових та/або вдосконалення раніше         

набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань; 
стажування - набуття особою практичного досвіду виконання завдань та обов’язків у           

певній професійній діяльності або галузі знань. 
Заклади освіти, що провадять освітню діяльність з підвищення кваліфікації працівників,          

обов’язковість якої передбачена законом, мають отримати ліцензію на відповідну діяльність          
та/або акредитувати відповідні освітні програми (ч. 11 даної норми). 

Працівниками закладів післядипломної освіти, які мають ліцензію на освітню діяльність,          
є педагогічні, науково-педагогічні та/або наукові та інші працівники. 

Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України листом від          
21.11.2017 р. № 830 повідомив про можливість проведення ним підвищення кваліфікації           
адвокатів. До листа був доданий проект договору про співпрацю, який обговорювався           
присутніми членами Ради. 

Під час обговорення даного питання, були висловлені позиції щодо необхідності даної           
співпраці, зауважень щодо проекту договору не надійшло та запропоновано доручити Голові           
РАмК Рафальській І.В. підписати зазначений договір, а члену Ради Стусенко Ю.А. -            
підготувати теми для акредитації програм відповідно до орієнтовної Програми підвищення          
кваліфікації адвокатів м. Києва, затвердженої рішенням РАмК від 09.11.2017 р. (п. 6            
Протоколу № 3).  

Заступник Голови РАмК поставив на голосування дане питання. 
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Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0. 
Вирішили: Доручити Голові РАмК Рафальській І.В. підписати договір про співпрацю з           

Інститутом права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України та доручити члену           
Ради Стусенко Ю.А. - підготувати теми для акредитації програм відповідно до орієнтовної            
Програми підвищення кваліфікації адвокатів м. Києва, затвердженої рішенням РАмК від          
09.11.2017 р. (п. 6 Протоколу № 3).  

 
 
11. Про розгляд заяви адвоката Бушмакіна Р.В. про звільнення від підвищення           

кваліфікації за станом здоров'я  
Слухали: Секретаря РАмК Кілічаву Т.М., яка повідомила присутніх членів РАмК, що           

адвокат Бушмакін Р.В. подав заяву про звільнення його від підвищення кваліфікації за            
станом здоров'я (хвороба тазових суглобів), копії медичних документів додані. 

Згідно абз. 6 п. 14 Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України у разі тривалої             
(понад трьох місяців) втрати працездатності або з інших поважних причин, за рішенням ради             
адвокатів регіону адвокат може бути звільнений від обов’язку підвищення кваліфікації          
протягом періоду оцінювання повністю або частково. 

Під час обговорення даного питання Голова Ради Рафальська І.В. запропонувала           
звільнити на поточний період оцінювання (2016-2018 р.р.) від обов'язку підвищення          
кваліфікації Бушмакіна Р.В. частково, а саме залишити підвищення кваліфікації в частині           
самостійного навчання (самоосвіта) з обрахуванням залікових балів згідно Додатку № 1           
Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України (1 година - 1 бал, але не більше 2 балів               
на рік). 

Заступник Голови РАмК поставив на голосування дане питання. 
Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0. 
Вирішили: звільнити на поточний період оцінювання (2016-2018 р.р.) від обов'язку          

підвищення кваліфікації Бушмакіна Р.В. частково, а саме залишити підвищення кваліфікації          
в частині самостійного навчання (самоосвіта) з обрахуванням залікових балів згідно Додатку           
№ 1 Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України (1 година - 1 бал, але не більше 2                
балів на рік). 

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

вичерпано, а тому запропонував закрити засідання РАмК. 
Голосували: «За» - 21, «Проти» - 0. 
Вирішили: Закрити засідання РАмК. 
 
 
 
Заступник Голови РАмК В.С. Степ’юк 
 
 
Секретар РАмК Т.М. Кілічава 
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