
Витяг з протоколу № 39 
засідання Ради адвокатів Чернігівської області 

 
 

м. Чернігів                                                                                                  21 жовтня 2016 року 
 
Присутні: 10 членів Ради за списком 
 
Засідання Ради адвокатів Чернігівської області є повноважним. 
[…] 

1. Прийняття присяги адвоката України та вручення свідоцтв про право на заняття 

адвокатською діяльністю; 
2. Про стажування; 
3. Розгляд заяви Чепурка В.О., Штиколенка В.В. про видачу дублікату свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю; 
4. Розгляд звернення Требух Г.М. про внесення даних до ЄРАУ про помічника 

адвоката, якою є Демченко Т.О.; 
5. Розгляд звернення Демченко Л.М. (Шитченко) про заміну свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю;  
6. Про збори та конференцію; 
7. Різне. 

 
По першому питанню порядку денного. 
[…] 
 
Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Брошко І.В., вручити йому 
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України та 

внести відповідні дані до ЄРАУ. 
 
[…] 
Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Хачікяна С.В., вручити йому 
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України та 

внести відповідні дані до ЄРАУ. 
 
[…] 
Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Чумака А.В, вручити йому 
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України та 

внести відповідні дані до ЄРАУ. 
 
По другому питанню порядку денного. 
 
[…] 
Вирішили: внести відомості відносно адвокатів Карпенка В.К., Міщенка В.П., Лутай 

Н.М., Шеремет В.М., Грабової О.В., Дроботущенко Т.О., Росомахи М.О. до реєстру 

керівників стажування. 
 
[…] 
Вирішили: заслухати стажистів Мацькову Н.М., Петренко Т.С., Козирєва А.В. Змаженко 

О.Д., керівників стажування – Середу Д.А., Логвіна С.А., Хоменка С.М. і за наявності 

підстав, затвердити звіти стажистів про виконання індивідуального плану стажування, 

висновки керівників стажування, прийнявши рішення про видачу свідоцтв про право на 

заняття адвокатською діяльністю. 



 
[…] 
Вирішили: затвердити звіт Мацькової Н.М. по результатам її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Середи Д.А. та видати Мацьковій Н.М. свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката 

України. 
 
[…] 
Вирішили: затвердити звіт Петренко Т.С. по результатам її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Середи Д.А. та видати Петренко Т.С. свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката 

України. 
 
[…] 
Вирішили: затвердити звіт Козирєва А.В. по результатам його стажування, звіт про 

оцінку стажування керівника стажування Логвіна С.А. та видати Козирєву А.В. свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката 

України. 
 
[…] 
Вирішили: затвердити звіт Змаженко О.Д. по результатам його стажування, звіт про 

оцінку стажування керівника стажування Хоменка С.М. та видати Змаженку О.Д. 
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги 

адвоката України. 
 
[…] 
Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Дьяченко Н.М. та 

видати їй направлення на стажування до адвоката  Лутай Н.М. 
 
[…] 
Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Кривоклуб Т.В. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката  Святної О.М. 
 
[…] 
Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Пустовойта В.О. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Марченко Н.І. 
 
[…] 
Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Філатової Н.А.  та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Шолох О.В. 
 
[…] 
Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Гордієць С.С.  та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Гордієць В.С. 
 
Слухали: голову Ради адвокатів Чернігівської області Якубу Г.О., яка зазначила, що до 

Ради надійшла заява Мельника М.В., який має намір проходити стажування у адвоката 

Логвіна С.А., та запропонувала прийняти рішення щодо затвердження індивідуального 

плану проходження стажування Мельника М.В. і видачі йому направлення на стажування 

до адвоката Логвіна С.А. 
 
Голосували: „За”  -  10                  „Проти”  -  0                 



 
Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Мельника М.В.  та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Логвіна С.А 
 
[…] 
Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Митяй А.О. та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Шеремет В.М. 
 
[…] 
Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Лозинської Л.В.  та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Середи Д.А. 
 
[…] 
Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Пірус Л.О. та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Якуби Г.О. 
 
[…] 
Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Кульгавого Д.В.  та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Єфименко І.О. 
 
[…] 
Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Скока В.С. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Грабової О.В. 
 
[…] 
Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Колесника С.А.  та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Грабової О.В. 
 
[…] 
Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Іваненка Т.М.  та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Грабової О.В. 
 
[…] 
Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Оруджевої В.В. та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Росомахи М.О. 
 
[…] 
Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Удовиченко Д.Г.  

та видати їй направлення на стажування до адвоката Росомахи М.О. 
 
[…] 
Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Скрижаля О.В.  та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Росомахи М.О. 
 
[…] 
Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Баранова М.М.  та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Кашуби М.О. 
 
[…] 
Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Стецюка Р.А.  та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Хоменка С.М. 
 



[…] 
Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Сиромолотова О.Г. 

та видати йому направлення на стажування до адвоката Середи Д.А. 
 
[…] 
Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Замніуса А.Ю. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Середи Д.А. 
 
[…] 
Вирішили:  затвердити поточний звіт Кривошея Є.В. про проходження стажування. 
 
[…] 
Вирішили:  затвердити поточний звіт Євчука Д.В. про проходження стажування. 
 
[…] 
Вирішили:  затвердити поточний звіт Гутника В.П. про проходження стажування. 
 
[…] 
Вирішили:  затвердити поточний звіт Коломойцевої Н.Л. про проходження стажування. 
 
[…] 
Вирішили:  затвердити поточний звіт Лазоренко Т.В. про проходження стажування. 
 
[…] 
Вирішили:  затвердити поточний звіт Слепченка С.А. про проходження стажування. 
 
[…] 
Вирішили:  затвердити поточний звіт Острянко Б.І. про проходження стажування. 
 
[…] 
Вирішили:  затвердити поточний звіт Коверзнєва Д.В. про проходження стажування. 
 
[…] 
Вирішили:  затвердити поточний звіт Перунової Т.Г. про проходження стажування. 
 
[…] 
Вирішили:  затвердити поточний звіт Руденка С.В. про проходження стажування. 
 
По третьому питанню порядку денного. 
 
[…] 
Вирішили: видати Чепурку В.О. дублікат свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю. 
 
[…] 
Вирішили: видати Штиколенку В.В. дублікат свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю. 
 
По четвертому питанню порядку денного. 
 
[…] 



Вирішили: внести відомості до ЄРАУ щодо помічника адвоката Требух Г.М., якою є 

Демченко Т.О. 
 
По п’ятому питанню порядку денного. 
 
[…] 
Вирішили: замінити Демченко Л.М. свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю. 
 
По шостому питанню порядку денного. 
 
[…] 
Вирішили: провести у регіонах Чернігівської області збори адвокатів по висуванню та 

обранню делегатів конференції адвокатів Чернігівської області 21 січня 2017 року о 10 

годині за адресами: 
 
Бахмацький р-н   м. Бахмач, вул. Соборності, 42 
Бобровицький р-н   м. Бобровиця, вул. Незалежності, 44 
Борзнянський р-н   м. Борзна, вул. вул. Незалежності, 1/9 
Варвинський р-н   смт. Варва, вул. Онопрійко, 9  
Ічнянський р-н   м. Ічня, вул. Коваля, 3 
Козелецький р-н   смт. Козелець, вул. Соборності, 34 
Корюківський р-н   м. Корюківка, вул. Шевченка, 83  
Куликівський р-н    смт. Куликівка, вул. Коцюбинського, 27 
Менський р-н   м. Мена, вул. Чернігівський шлях, 5/46 
м. Ніжин    м. Ніжин, вул. Площа Франка, 1  
Новгород-Сіверський р-н  м. Новгород-Сіверський, вул. Боженка, 25/1 
Носівський р-н    м. Носівка, вул. Центральна, 13 
м. Прилуки    м. Прилуки, вул. Вокзальна, 24  
Ріпкинський р-н   смт. Ріпки, вул. Короленка, 28 
Семенівський р-н   м. Семенівка, вул. Першотравнева, 2 
Сосницький р-н   смт. Сосниця, вул. Виноградського, 12-а 
Чернігівський р-н   м. Чернігів, прос. Перемоги, 139 
Сновський р-н   м. Сновськ, вул. Короленка, 18 
Деснянський р-н м. Чернігова м. Чернігів, вул. Мазепи, 19 
Новозаводський р-н м. Чернігова м. Чернігів, вул. Мазепи, 19 
 
[…] 
Вирішили: затвердити наступний порядок денний зборів адвокатів Чернігівської області: 
 
      1. Обрання делегатів конференції адвокатів Чернігівської області; 
      2. Різне. 
 
[…] 
Вирішили: скликати конференцію адвокатів Чернігівської області та провести її 28 січня 

2017 року о 10 годині у приміщенні Новозаводської районної у місті Чернігові ради (м. 

Чернігів, вул. Мазепи, 19) . 
 
[…] 
Вирішили: затвердити наступний порядок денний конференції адвокатів Чернігівської 

області : 
 



1. Розгляд та затвердження звіту голови Ради адвокатів Чернігівської області; 
2. Розгляд та затвердження звіту голови Кваліфікаційно - дисциплінарної комісії 

адвокатури Чернігівської області; 
3. Розгляд та затвердження висновків Ревізійної комісії адвокатів Чернігівської області; 
4. Розгляд та затвердження висновку представника адвокатів Чернігівської області у 

складі Ради адвокатів України; 
5. Розгляд та затвердження висновку представника адвокатів Чернігівської області у 

складі Вищої кваліфікаційно - дисциплінарної комісії адвокатури; 
6. Затвердження штатного розпису та кошторису Ради адвокатів Чернігівської області; 
7. Затвердження штатного розпису та кошторису Кваліфікаційно - дисциплінарної 

комісії адвокатури Чернігівської області; 
8. Дообрання членів Ради адвокатів Чернігівської області; 
9. Дообрання членів Ревізійної комісії адвокатів Чернігівської області; 

    10. Різне. 
 
[…] 
Вирішили: відповідальними за реєстрацію та інші заходи з організаційно - технічного 

забезпечення проведення зборів та конференції адвокатів Чернігівської області 

призначити наступних осіб: 
 
Бахмацький р-н   Кухта Володимир Борисович  097 244 6304 
Бобровицький р-н   Іванюк Геннадій Іванович   096 731 1050 
Борзнянський р-н   Батрак Ксенія Вікторівна    097 211 0081 
Варвинський р-н   Гезердава Вадим Вікторович  050 613 7844 
Ічнянський р-н   Шкуліпа Олег Анатолійович  099 966 0927 
Козелецький р-н   Гуц Анатолій Миколайович  093 681 3600 
Корюківський р-н   Загалець Олександр Миколайович  066 737 1158 
Куликівський р-н    Котенок Андрій Петрович   093 115 7032 
Менський р-н   Минець Олександр Васильович  063 177 6858 
м. Ніжин    Литовченко Дмитро Миколайович 068 193 7999 
Новгород-Сіверський р-н  Костюченко Владислав Костянтинович 050 748 0448 
Носівський р-н    Левченко Генадій Володимирович 097 332 9211 
м. Прилуки    Чередніченко Олександр Миколайович 050 757 4110 
Ріпкинський р-н   Кушнеренко Євген Юрійович  099 772 7734 
Семенівський р-н   Куролес Микола Григорович  097 397 0494 
Сосницький р-н   Єрмоленко Анатолій Анатолійович 097 719 1693 
Чернігівський р-н   Скрипко - Бічук Ірина Сергіївна  095 630 2101 
Сновський р-н   Лизак Григорій Григорович  097 775 7215 
Деснянський р-н м. Чернігова  Овсяннік Максим Володимирович 063 631 9970 
Новозаводський р-н м. Чернігова  Кутуков Сергій Олександрович   093 913 9224 
 
 
Голова Ради адвокатів 
Чернігівської області                                                          /Г.О.Якуба/ 
 
 
Секретар Ради адвокатів 
Чернігівської області                                                          /М.В.Овсяннік/ 
 
 


