
Витяг з протоколу № 45 

засідання Ради адвокатів Чернігівської області 

 

м. Чернігів                                                                                             21 квітня 2017 року 

 

Присутні: 9 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 Рудак О.В., Тимченка С.М., Норця О.В. щодо зупинення 

стажування;  

4. Розгляд звернень Паперника С.В. та Соловей Г.В. про видачу свідоцтва про право 

на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування;  

5. Розгляд звернення Чуйовської В.П. про звільнення від проходження підвищення 

кваліфікації; 

6. Розгляд звернення Єсиневич Т. В. щодо порушення Правил адвокатської етики 

адвокатами Атрощенко Н.А. та Роговець В.Д.; 

7. Розгляд звернення адвоката Ковалюхи В.М. про внесення даних до ЄРАУ про 

помічника  адвоката, яким є Ландар В.А.; 

8. Розгляд звернення адвоката Іванцова А.В. про внесення даних до ЄРАУ про 

помічника  адвоката, яким є Бельмас А.О.; 

9. Затвердження висновків голови комісії з оцінювання якості, повноти та 

своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги Романченка О.П.; 

10. Різне. 

 

 

По першому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Шевченка 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 Острянка Б.І., вручити йому 

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Лазоренко Т.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 Слепченка С.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 Перунової Т.Г., вручити їй 

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

По другому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: заслухати стажистів Пономар В.В., Митяй А.О., Некрилова Г.Г., Замніуса 

А.Ю., Сиромолотова О.Г., Лозінську Л.В., Акусову О.М., Пилипця А.Ю., Даньшина Є.С., 

Оксенюка С.Г., Могила А.С., Навозенко О.І., Кульгавого Д.В., Філатову Н.А., Дьяченко 

Н.Ю., Пірус Л.О., Стецюк Р.А., Демченко О.Б., Дубовенко А.М., Балтаг Л.С., Мельника 

М.В., Скока В.С., Іваненка Т.М., Колісника С.А., Борсука С.В., Баранова М.М., Оруджеву 

В.В., Скрипаля О.В., Удовиченка Д.Г., керівників стажування – Кашубу М.О., Шеремет 

В.М., Марченко Н.І., Середу Д.А., Фесюка М.І., Торбєєва М.О., Єфименко І.О., Шолох 

О.В., Лутай Н.М., Якубу Г.О., Хоменка С.М., Кутукова С.О., Логвіна С.А., Грабову О.В., 

Завгороднього М.М., Росомаху М.О. 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 Пономар В.В. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Кашуби М.О. та видати Пономар В.В. свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката 

України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Митяй А.О. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Шеремет В.М. та видати Митяй А.О. свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката 

України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Некрилова Г.Г. про результати його стажування, звіт про 

оцінку стажування керівника стажування Марченко Н.І. та видати Некрилову Г.Г. 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги 

адвоката України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Замніуса А.Ю. про результати його стажування, звіт про 

оцінку стажування керівника стажування Середи Д.А. та видати Замніусу А.Ю. свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката 

України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Сиромолотова О.Г. про результати його стажування, звіт про 

оцінку стажування керівника стажування Середи Д.А. та видати Сиромолотову О.Г. 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги 

адвоката України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Лозінської Л.В. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Середи Д.А. та видати Лозінській Л.В. свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката 

України. 

 



[…] 

Вирішили: затвердити звіт Акусової О.М. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Фесюка М.І. та видати Акусовій О.М. свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката 

України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Пилипця А.Ю. про результати його стажування, звіт про 

оцінку стажування керівника стажування Фесюка М.І. та видати Пилипцю А.Ю. свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката 

України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Даньшина Є.С. про результати його стажування, звіт про 

оцінку стажування керівника стажування Торбєєва М.О. та видати Даньшину Є.С. 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги 

адвоката України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Оксенюка С.Г. про результати його стажування, звіт про 

оцінку стажування керівника стажування Торбєєва М.О. та видати Оксенюку С.Г. 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги 

адвоката України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Могила А.С. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Торбєєва М.О. та видати Могила А.С. свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката 

України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Навозенко О.І. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Єфименко І.О. та видати Навозенко О.І. свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката 

України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Кульгавого Д.В. про результати його стажування, звіт про 

оцінку стажування керівника стажування Єфименко І.О. та видати Кульгавому Д.В. 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги 

адвоката України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Філатової Н.А. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Шолох О.В. та видати Філатовій Н.А. свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката 

України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Дьяченко Н.Ю. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Лутай Н.М. та видати Дьяченко Н.Ю. свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката 

України. 

 

[…] 



Вирішили: затвердити звіт Пірус Л.О. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Якуби Г.О. та видати Пірус Л.О. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Стецюк Р.А. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Хоменка С.М. та видати Стецюк Р.А. свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката 

України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Демченко О.Б. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Кутукова С.О. та видати Демченко О.Б. свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката 

України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Дубовенко А.М. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Кутукова С.О. та видати Дубовенко А.М. свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката 

України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Балтаг Л.С. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Кутукова С.О. та видати Балтаг Л.С. свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката 

України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Мельника М.В. про результати його стажування, звіт про 

оцінку стажування керівника стажування Логвіна С.А. та видати Мельнику М.В. 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги 

адвоката України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Скока В.С. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Грабової О.В. та видати Скоку В.С. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Іваненка Т.М. про результати його стажування, звіт про 

оцінку стажування керівника стажування Грабової О.В. та видати Іваненку Т.М. свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката 

України. 

 

[…] 

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

оцінку стажування керівника стажування Грабової О.В. та видати Коліснику С.А. 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги 

адвоката України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Борсука С.В. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Завгороднього М.М. та видати Борсуку С.В.. свідоцтво 



про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката 

України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Баранова М.М. про результати його стажування, звіт про 

оцінку стажування керівника стажування Кашуби М.О. та видати Баранову М.М. 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги 

адвоката України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Оруджевої В.В. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Росомахи М.О. та видати Оруджевій В.В. свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката 

України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Скрипаль О.В. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Росомахи М.О. та видати Скрипаль О.В. свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката 

України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Удовиченка Д.Г. про результати його стажування, звіт про 

оцінку стажування керівника стажування Росомахи М.О. та видати Удовиченку Д.Г. 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги 

адвоката України. 

 

[…] 

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

видати йому направлення на стажування до адвоката Сергієнка А.М. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Шелудька Є.В. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Кухти В.Б. 

 

[…] 

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

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

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Турянської А.Я. та 

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

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Єня Д.В. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Баранова О.В.  

 

[…] 

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

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

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Прокопця С.М. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Середи Д.А. 

[…] 



Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Давиденко О.С. та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Кутукова С.О. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Литвиненко Д.О. та 

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

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Хоминської О.С. та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Підгорної Л.С. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Зайончковської 

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

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Красника С.М. та 

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

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Гура О.В. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Шевченка Є.О. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Відсоти Д.О. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Шевченка Є.О. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Дмитренко Н.А. та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Шевченка Є.О. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Кучерини Б.В. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Іванюка Г.І. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Фурсії С.О. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Іванюка Г.І. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Шкребня Р.П. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Осипчука П.В. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Шматько Т.М. та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Фесюка М.І. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Шемеліна Д.А. та 

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

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Шемеліна Д.А. та 

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

 

[…] 



Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Полонської А.Б. та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Середи Д.А. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Крістенко А.А. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Середи Д.А. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Безнощенко К.В. та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Марченко Н.І. 

 

[…] 

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

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Грошовика Д.Ю. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Гуренко О.О. про проходження стажування. 

 

[…] 

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

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Васильєвої Н.М. про проходження стажування. 

 

[…] 

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

 

[…] 

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

 

[…] 

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

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Єзути К.С. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Беринді І.В. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Малікової А.В. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Гунази Ю.Є. про проходження стажування. 

 

[…] 

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

 

[…] 

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

 

[…] 

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



 

[…] 

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

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Фонарюк Г.Г. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Швець К.О. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Гармаш К.Г. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Митченко М.Н. про проходження стажування. 

 

[…] 

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

 

[…] 

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

 

[…] 

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

 

[…] 

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

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Пода Є.О. про проходження стажування. 

 

[…] 

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

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Сиводіда О.П. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Ширай К.А. про проходження стажування. 

 

[…] 

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

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Кужеля А.М. про проходження стажування. 

 

[…] 

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

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Шаповал Г.Г. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Бойка С.Г. про проходження стажування. 

 



[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Велько І.В. про проходження стажування. 

 

[…] 

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

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Білоголового Я.О. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Старікова Є.О. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Шамка О.Б. про проходження стажування. 

 

По третьому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: зупинити стажування Рудак О.В. з 21 березня 2017 року на 6 місяців, 

встановивши час проходження стажування – 500 годин. 

 

[…] 

Вирішили: зупинити стажування Тимченка С.М. з 21 березня 2017 року на 6 місяців, 

встановивши час проходження стажування – 500 годин. 

 

[…] 

Вирішили: зупинити стажування Норця О.В. з 22 березня 2017 року на 6 місяців, 

встановивши час проходження стажування – 530 годин. 

 

По четвертому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: звільнити Паперника С.В. від проходження стажування та видати йому 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги 

адвоката України. 

 

[…] 

Вирішили: звільнити Соловей Г.В. від проходження стажування та видати їй свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката 

України. 

 

По п’ятому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: відмовити в задоволенні заяви Чуйовської В.П. про звільнення від обов’язку 

підвищення кваліфікації. 

 

По шостому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: прийняти інформацію до відома та доручити члену Ради адвокатів 

Чернігівської області Харченку Б.І. вжити заходів для пошуку шляхів до мирного 

вирішення конфлікту до наступного засідання Ради. 

 

По сьомому питанню порядку денного. 



 

[…] 

Вирішили: внести відомості до ЄРАУ щодо помічника адвоката Ковалюхи В.М., яким є 

Ландар В.А. 

 

[…] 

Вирішили: внести відомості до ЄРАУ щодо помічника адвоката Іванцова А.В., яким є 

Бельмас А.О. 

 

По восьмому питанню порядку денного. 

 

[…] 

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

надання адвокатами безоплатної правової допомоги від 21 квітня 2017 року за 

результатами розгляду заяви Сузька М.В. 

 

[…] 

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

надання адвокатами безоплатної правової допомоги від 21 квітня 2017 року за 

результатами розгляду заяви Саєнка В.І 

 

[…] 

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

надання адвокатами безоплатної правової допомоги від 21 квітня 2017 року за 

результатами розгляду заяви Москаленка К.Й. 

 

По дев’ятому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: скаргу Рудік О.В. на дії адвоката Гейця В.А. залишили без розгляду. 

 

 

 

 

Голова Ради адвокатів 

Чернігівської області                                                          /Г.О.Якуба/ 

 

 

Секретар Ради адвокатів 

Чернігівської області                                                          /М.В.Овсяннік/ 

 

 

 


