
Витяг з протоколу № 46 

засідання Ради адвокатів Чернігівської області 

 

м. Чернігів                                                                                             19 травня 2017 року 

 

Присутні: 12 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 Бредюка О.М., Клунка О.М, Ютіна І.М. щодо зупинення 

стажування;  

4. Розгляд звернення Гринь К.О. про видачу свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю без проходження стажування;  

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

адвокатом Атрощенко Н.А. та Роговець В.Д. 

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

своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги Романченка О.П. 

7. Розгляд звернення адвоката Блохіної Н.В. щодо порушень її прав та інтересів як 

адвоката, а також гарантій адвокатської діяльності. 

8. Розгляд заяви адвоката Жилінського О.В. щодо порушення Правил адвокатської 

етики адвокатом Чумаком А.В. Розгляд заяви адвоката Чумака А.В. щодо 

порушення Правил адвокатської етики адвокатом Жилінським О.В. 

9. Подання до КДКА щодо сплати щорічних внесків за 2017 рік. 

10. Різне. 

 

По першому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Пономар В.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 Митяй А.О., вручити їй 

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Некрилова Г.Г., вручити йому 

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Замніуса А.Ю., вручити йому 

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

[…] 



Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Сиромолотова О.Г., вручити 

йому свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката 

України та внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Лозінської Л.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 Акусової О.М., вручити їй 

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Пилипця А.Ю., вручити йому 

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Даньшина Є.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 Оксенюка С.Г., вручити йому 

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Могила А.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 Навозенко О.І., вручити їй 

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Кульгавого Д.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 Філатової Н.А., вручити їй 

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Дьяченко Н.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 Пірус Л.О., вручити їй 

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Стецюк Р.А., вручити їй 

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Демченко О.Б., вручити їй 

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Дубовенко А.М., вручити їй 

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Балтаг 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 Мельника М.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 Скок В.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 Іваненка Т.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 Колісника 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 Борсука 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 Баранова М.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 Оруджевої В.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 Скрипаля О.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 Удовиченка Д.Г., вручити йому 

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Соловей Г.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 Паперника С.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: заслухати стажистів Сікача О.І., Шульгана Я.М., Лобу А.М., Поляха В.Б., 

Михайлюка С.І., Пустовойта В.О., Мажугу О.В., Литовченко В.П., Курганову І.Ф., 

Самодіна М.В., Прокоф’єва Б.І., Шуплякову С.Б., Остапенко О.В., Нестеренко Т.М., 

Архіпова В.В., Гордієць С.С., Аландаренко І.А., Сагаля С.В., Кравченка В.В., керівників 

стажування – Мороза О.В., Могілевець О.С., Сергієнка А.М., Марченко Н.І., Колтунову  

О.В., Шолох О.В., Баранова О.В., Юрченка Ю.І., Кашубу М.О., Скуміна М.Г., Гордієць 

В.С.,  Єфименко І.О., Селюха А.В., Якубу Г.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 Сікача О.І. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Мороза О.В. та видати Сікачу О.І. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Шульгана Я.М. про результати його стажування, звіт про 

оцінку стажування керівника стажування Могілевець О.С. та видати Шульгану Я.М. 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги 

адвоката України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Лоби А.М. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Могілевець О.С. та видати Лобі А.М. свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката 

України. 

 



[…] 

Вирішили: затвердити звіт Поляха В.Б. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Сергієнка А.М. та видати Поляху В.Б. свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката 

України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Михайлюка С.І. про результати його стажування, звіт про 

оцінку стажування керівника стажування Сергієнка А.М. та видати Михайлюку С.І. 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги 

адвоката України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Пустовойта В.О. про результати його стажування, звіт про 

оцінку стажування керівника стажування Марченко Н.І. та видати Пустовойту В.О. 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги 

адвоката України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Мажуги О.В. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Колтунової О.В. та видати Мажузі О.В. свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката 

України. 

 

[…] 

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

стажування керівника стажування Шолох О.В. та видати Литовченко В.П. свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката 

України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Курганової І.Ф. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Баранова О.В. та видати Кургановій І.Ф. свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката 

України. 

 

[…] 

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

оцінку стажування керівника стажування Баранова О.В. та видати Самодіну М.В. 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги 

адвоката України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Прокоф’єва Б.І. про результати його стажування, звіт про 

оцінку стажування керівника стажування Юрченка Ю.І. та видати Прокоф’єву Б.І. 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги 

адвоката України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Шуплякової С.Б. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Юрченка Ю.І. та видати Шупляковій С.Б. свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката 

України. 

 

[…] 



Вирішили: затвердити звіт Остапенка О.В. про результати його стажування, звіт про 

оцінку стажування керівника стажування Кашуби М.О. та видати Остапенку О.В. 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги 

адвоката України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Нестеренко Т.М. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Скуміна М.Г. та видати Нестеренко Т.М. свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката 

України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Архіпова В.В. про результати його стажування, звіт про 

оцінку стажування керівника стажування Скуміна М.Г. та видати Архіпову В.В. свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката 

України. 

 

[…] 

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

стажування керівника стажування Гордієць В.С. та видати Гордієць С.С. свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката 

України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Аландаренко І.А. про результати її стажування, звіт про 

оцінку стажування керівника стажування Єфименко І.О. та видати Аландаренко І.А. 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги 

адвоката України. 

 

[…] 

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

стажування керівника стажування Селюха А.В. та видати Сагалю С.В. свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката 

України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Кравченка В.В. про результати його стажування, звіт про 

оцінку стажування керівника стажування Якуби Г.О. та видати Кравченку В.В. свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката 

України. 

 

[…] 

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

видати їй направлення на стажування до адвоката Заболотного О.М 

 

[…] 

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

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

 

[…] 

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

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

 

[…] 



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

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

 

[…] 

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

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

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Виноградської О.В. 

та видати їй направлення на стажування до адвоката Грабової О.В. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Борисочевої Н.М. 

та видати їй направлення на стажування до адвоката Єфименко І.О. 

 

[…] 

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

видати їй направлення на стажування до адвоката Якуби Г.О. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Коваленка В.В. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Баранова О.В. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Губко Н.В. та 

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

 

[…] 

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

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

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Печерного С.Л. та 

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

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Дороніної О.М. та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Росомахи М.О. 

 

[…] 

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

 

По третьому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: зупинити стажування Бредюка О.М. з 12 травня 2017 року на 6 місяців, 

встановивши час проходження стажування – 500 годин. 

 

[…] 

Вирішили: зупинити стажування Клунка О.М. з 12 травня 2017 року на 6 місяців, 

встановивши час проходження стажування – 500 годин. 

 

[…] 

Вирішили: зупинити стажування Ютіна І.М. з 17 травня 2017 року на 6 місяців, 

встановивши час проходження стажування – 545 годин. 



 

По четвертому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: звільнити Гринь К.О. 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: інформацію відносно адвоката Атрощенко Н.А. прийняти до відома. 

 

[…] 

Вирішили: інформацію відносно адвоката Роговець В.Д. прийняти до відома та 

інформувати адвоката Єсиневич Т.В. щодо сплати адвокатом Роговець В.Д. витрат по 

судовому збору та витрат на правову допомогу. 

 

По шостому питанню порядку денного. 

 

[…] 

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

надання адвокатами безоплатної правової допомоги від 19 травня 2017 року за 

результатами розгляду звернення судді Апеляційного суду Чернігівської області Баглая 

І.П. та направити подання до КДКА Чернігівської області для вирішення питання про 

притягнення адвоката Корнієнко Т.М. до дисциплінарної відповідальності.  

 

[…] 

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

надання адвокатами безоплатної правової допомоги від 19 травня 2017 року за 

результатами розгляду звернення судді Апеляційного суду Чернігівської області Баглая 

І.П. та направити подання до КДКА Чернігівської області для вирішення питання про 

притягнення адвоката Зюзька Ф.М. до дисциплінарної відповідальності. 

 

По сьомому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: направити звернення начальнику ГУНП в Чернігівській області, прокурору 

Чернігівської області та до Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської 

діяльності при НААУ. 

 

По восьмому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: направити заяву адвоката Жилінського О.В. до КДКА Чернігівської області 

для вирішення питання про притягнення адвоката Чумака А.В. до дисциплінарної 

відповідальності, інформацію, викладену в заяві адвоката Чумака А.В., прийняти до 

відома. 

 

По дев’ятому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили:  направити подання до КДКА Чернігівської області щодо осіб, які не сплатили 

внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2017 рік. 

 



Голова Ради адвокатів 

Чернігівської області                                                          /Г.О.Якуба/ 

 

 

Секретар Ради адвокатів 

Чернігівської області                                                          /М.В.Овсяннік/ 


