
Витяг з протоколу № 44 

засідання Ради адвокатів Чернігівської області 

 

м. Чернігів                                                                                             07 березня 2017 року 

 

Присутні: 8 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 звернення Шевченка В.М. про видачу свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю без проходження стажування;  

4. Розгляд звернення Рудік О.В. щодо дій адвоката Гейця В.А.   

5. Затвердження висновків Комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності 

надання адвокатами безоплатної правової допомоги; 

6. Про збори та конференцію; 

7. Різне. 

 

 

По першому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Єфанової Н.В., вручити їй 

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Дегтярьова Д.Т., вручити йому 

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Хуторної С.В., вручити їй 

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Зеленського С.С., вручити 

йому свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката 

України та внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Гиляки О.М., вручити їй 

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

[…] 

Голосували: „За”  -  8                 „Проти”  -  0                

 



Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Харченка В.М., вручити йому 

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Груби Д.І., 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 Лазоренко Т.В., Перунову Т.Г., Слепченка С.А., Острянка 

Б.І., керівників стажування – Хоменка С.М., Заболотного О.М., Селюха А.В., Іванюка 

Г.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 Лазоренко Т.В. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Хоменка С.М. та видати Лазоренко Т.В. свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката 

України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Перунової Т.Г. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Заболотного О.М. та видати Перуновій Т.Г. свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката 

України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Слепченка С.А. про результати його стажування, звіт про 

оцінку стажування керівника стажування Селюха А.В. та видати Слепченку С.А. 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги 

адвоката України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Острянка Б.І. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Іванюка Г.І. та видати Острянку Б.І. свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката 

України. 

 

[…] 

Вирішили: внести відомості відносно адвокатів Піддубка Д.Є., Підгорного К.Є., 

Шевченка Є.О. до реєстру керівників стажування. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Мурашки І.А. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Логвіна С.А. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Старікова Є.О. та 

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



 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Шамка О.Б. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Підгорного К.Є. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Бойка С.Г. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Піддубка Д.Є. 

 

[…] 

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

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

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Мірошниченко 

О.А. та видати їй направлення на стажування до адвоката Хоменка С.М. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Білоголового Я.О. 

та видати йому направлення на стажування до адвоката Якуби Г.О. 

 

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Сагаля С.В. про проходження стажування. 

 

[…] 

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

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Аландаренко І.А. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Сікача О.І. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Курганової І.Ф. про проходження стажування. 

 

[…] 

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

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Бредюка О.М. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Прокоф’єва Б.І. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Шуплякової С.Б. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Самодіна М.В. про проходження стажування. 



[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Михайлюка С.І. про проходження стажування. 

 

[…] 

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

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Нестеренко Т.М. про проходження стажування. 

 

[…] 

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

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Ютіна І.М. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Шульгана Я.М. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Клунка О.М. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Литовченко В.П. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Лоби О.М. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Радич О.Ю. про проходження стажування. 

 

[…] 

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

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Дурдиєва Р.В. про проходження стажування. 

 

По третьому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: звільнити Шевченка В.М. 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: розгляд скарги Рудік О.В. по суті відкласти до наступного засідання Ради та 

доручити члену Ради Чередніченку О.М. з’ясувати інформацію щодо ситуації в 

Прилуцькій юридичній консультації та доповісти по даному питанню на наступному 

засіданні Ради. 

 

По п’ятому питанню порядку денного. 

 



[…] 

Вирішили: затвердити висновок Комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності 

надання адвокатами безоплатної правової допомоги від 07 березня 2017 року за 

результатами розгляду заяви Болотової О.І. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити висновок Комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності 

надання адвокатами безоплатної правової допомоги від 07 березня 2017 року за 

результатами розгляду заяви Жмура І.С. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити висновок Комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності 

надання адвокатами безоплатної правової допомоги від 07 березня 2017 року за 

результатами розгляду заяви Ткаченка О.П. 

 

По шостому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: провести у регіонах Чернігівської області збори адвокатів по висуванню та 

обранню делегатів конференції адвокатів Чернігівської області 31 березня 2017 року о 17 

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 08 квітня 

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. Обрання делегатів на Звітно-виборчий з’їзд адвокатів України 2017 року; 

2. Різне. 

3. […] 

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  Кінебас Олексій Михайлович    097 743 1869 

 

По п’ятому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити висновок Комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності 

надання адвокатами безоплатної правової допомоги від 07 березня 2017 року за 

результатами розгляду заяви Болотової О.І. 

 

 

Голова Ради адвокатів 

Чернігівської області                                                          /Г.О.Якуба/ 

 

 

 

 

Секретар Ради адвокатів 

Чернігівської області                                                          /М.В.Овсяннік/ 

 


