
Витяг з протоколу № 41 

засідання Ради адвокатів Чернігівської області 

 

 

м. Чернігів                                                                                            15 грудня 2016 року 

 

Присутні: 7 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 звернень Шокура А.Ю., Висоцького М.В., Сухомліна Є.С. про видачу 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження 

стажування;  

4. Розгляд звернень адвоката Жайворонка І.В. про внесення даних до ЄРАУ про 

помічника  адвоката, яким є Джура С.П.; 

5. Розгляд звернень адвоката Торбєєва М.О. про внесення даних до ЄРАУ про 

помічника  адвоката, яким є Новик М.С. 

6. Розгляд звернення Ващенко М.О. (Галати) про заміну свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю.  

7. Інформація голови Комісії з оцінювання якості та повноти та своєчасності 

адвокатами безоплатної правової допомоги про результати розгляду скарг на дії 

адвокатів. 

8. Різне. 

 

По першому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Лавренюку Р.А., вручити йому 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України та 

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Єрмоленко Д.Ю., вручити їй 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України та 

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Гутника В.П., вручити йому 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України та 

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Прокоф’євої Л.С., вручити їй 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України та 

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

[…] 



Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Ткаченком С.О., вручити йому 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України та 

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Ткаченком С.О., вручити йому 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України та 

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

По другому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: заслухати стажистів Халдая Д.І. та Кривошея Є.В., керівників стажування – 

Дворніченка М.М., Заболотного О.М.,  і за наявності підстав, затвердити звіти стажистів 

про проходження стажування, висновки керівників – звіти про оцінку стажування, 

прийнявши рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Халдая Д.І. по результатам його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Дворніченка М.М. та видати Халдаю Д.І. свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката 

України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Кривошея Є.В. по результатам його стажування, звіт про 

оцінку стажування керівника стажування Заболотного О.М. та видати Кривошею Є.В. 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги 

адвоката України. 

 

[…] 

Вирішили: внести відомості відносно адвокатів Гречко Н.О., Малолєткіна Р.С., 

Чикилевської О.В., Гайдука В.Г., Зінченко Є.В., Томилка М.М. до реєстру керівників 

стажування. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Киричека В.О. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Могілевець О.С. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Кузьміна М.М. та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Мороза О.В. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Гордійчука Т.В.  та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Лутай Н.М. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Васильєвої Н.М.  та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Селюха А.В. 

 

[…] 



Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Єзути К.С. та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Чикилевської О.В. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Грошовика Д.Ю. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Завгороднього М.М 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Радич О.Ю.  та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Томилка М.М. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Федорова Д.В. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Заболотного О.М. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Заболотного В.М.  

та видати йому направлення на стажування до адвоката Томилка М.М. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Гармаш К.Г. та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Гайдука В.Г. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Швець К.О.  та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Гайдука В.Г 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Фонарюк Г.Г  та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Гайдука В.Г. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Митченко Н.М. та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Овсянніка М.В. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Вітер М.М.. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Томилка М.М. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Гедьо А.С.  та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Данича О.С. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Буряка О.І. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Негоди С.Л. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Бериндя І.В.  та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Зінченко Є.В. 

 

 



[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Малікової А.В.  та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Зінченко Є.В. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Гуназа Ю.Є.  та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Зінченко Є.В. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Гуренко О.О. та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Малолєткіна Р.С. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Присяжнюка Р.В. 

та видати йому направлення на стажування до адвоката Негоди С.Л. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Грищенка О.В. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Бузиної Н.В. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Кульгавого Д.В. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Філатової Н.А. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Лозінської Л.В. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Гордієць С.С. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Дьяченко Н.Ю. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Слепченка С.А. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Острянка Б.І. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Колісника С.А. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Пірус Л.О. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Оруджевої В.В. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Скрипаль О.В. про проходження стажування. 



 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Удовиченка Д.Г. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Баранова М.М. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Замніуса А.Ю. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Сиромолотова О.Г. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Стецюк Р.А. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Митяй А.О. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Лазоренко Т.В. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Перунової Т.Г. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Пустовойта В.О. про проходження стажування. 

 

По третьому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: звільнити Шокура А.Ю. від проходження стажування та видати йому 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги 

адвоката України. 

 

[…] 

Вирішили: звільнити Висоцького М.В. від проходження стажування та видати йому 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги 

адвоката України. 

 

[…] 

Вирішили: звільнити Сухомліна Є.С. від проходження стажування та видати йому 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги 

адвоката України. 

 

По четвертому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: внести відомості до ЄРАУ щодо помічника адвоката Жайворонка І.В., яким є 

Джура С.П.  

 

По п’ятому питанню порядку денного. 



 

[…] 

Вирішили: внести відомості до ЄРАУ щодо помічника адвоката Торбєєва М.О., яким є 

Новик М.С.  

 

По шостому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: відмовити Ващенко М.О. (Галаті) у видачі свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю. 

 

По сьомому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: інформацію Голови Комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності 

надання адвокатами безоплатної правової допомоги Романченка О.П. прийняти до відома.   

 

 

 

Голова Ради адвокатів 

Чернігівської області                                                          /Г.О.Якуба/ 

 

 

Секретар Ради адвокатів 

Чернігівської області                                                          /М.В.Овсяннік/ 

 

 


