
ПРОТОКОЛ № 33 

засідання Ради адвокатів Чернігівської області 

 

 

м. Чернігів                                                                                                 06 травня 2016 року 

 

Присутні: 

 

1. Якуба Г.О. - голова Ради адвокатів Чернігівської області 

2. Овсяннік М.В. 

3. Торбєєв М.О. 

4. Пономаренко А. С. 

5. Харченко Б.І. 

6. Негода С.Л. 

7. Чередніченко О.М. 

8. Шолох О.В. 

 

Запрошені: голова КДКА Чернігівської області Максімова Ж.В. 

 

Засідання Ради адвокатів Чернігівської області є повноважним. 

 

Слухали: голову Ради адвокатів Чернігівської області Якубу Г.А., яка оголосила про 

початок засідання та запропонувала наступний порядок денний: 

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

адвокатською діяльністю; 

2. Про стажування; 
3. Розгляд звернення Єсиневич Т.В. та Середи А.Д.; 

 

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

 

Вирішили: затвердити наступний порядок денний засідання Ради адвокатів Чернігівської 

області :  

 

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

адвокатською діяльністю; 

2. Про стажування; 

3. Розгляд зверення Єсиневич Т.В. та Середи А.Д.; 

 

 
По першому питанню порядку денного. 

 

Слухали: голову Ради адвокатів Чернігівської області Якубу Г.О., яка запропонувала 

Полонській Н.М. скласти Присягу адвоката України. Названа особа склала Присягу.  

Запропонувала прийняти рішення, яким вважати складеною Присягу адвоката 

України Полонської Н.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 Полонською Н.М., вручити їй 

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 



По другому питанню порядку денного. 

 

Слухали: заступника голови Ради адвокатів Чернігівської області Торбєєва М.О., який 

повідомив, що до Ради надійшла заява адвоката Литовченка Д.М. з відповідними 

додатками щодо включення останнього до реєстру керівників стажування, та 

запропонував прийняти рішення, яким внести відомості відносно адвоката Литовченка 

Д.М. до реєстру керівників стажування. 

 

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

 

Вирішили: внести відомості відносно адвоката Литовченка Д.М. до реєстру керівників 

стажування. 

 

Слухали: заступника голови Ради адвокатів Чернігівської області Торбєєва М.О., який 

повідомив, що до Ради надійшла заява адвоката Шолох О.В. з відповідними додатками 

щодо включення останньої до реєстру керівників стажування, та запропонував прийняти 

рішення, яким внести відомості відносно адвоката Шолох О.В. до реєстру керівників 

стажування. 

 

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

 

Вирішили: внести відомості відносно адвоката Шолох О.В. до реєстру керівників 

стажування. 

 

Слухали: заступника голови Ради адвокатів Чернігівської області Торбєєва М.О., який 

повідомив, що до Ради надійшла заява адвоката Луєнка Ю.В. з відповідними додатками 

щодо включення останнього до реєстру керівників стажування, та запропонував прийняти 

рішення, яким внести відомості відносно адвоката Луєнка Ю.В. до реєстру керівників 

стажування. 

 

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

 

Вирішили: внести відомості відносно адвоката Луєнка Ю.В. до реєстру керівників 

стажування. 

 

 

Слухали: заступника голови Ради адвокатів Чернігівської області Торбєєва М.О., який 

повідомив, що до Ради надійшла заява адвоката Єфименко І.О. з відповідними додатками 

щодо включення останньої до реєстру керівників стажування, та запропонував прийняти 

рішення, яким внести відомості відносно адвоката Єфименко І.О. до реєстру керівників 

стажування. 

 

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

 

Вирішили: внести відомості відносно адвоката Єфименко І.О. до реєстру керівників 

стажування. 

 

Слухали: заступника голови Ради адвокатів Чернігівської області Торбєєва М.О., який 

зазначив, що до Ради надійшов проміжний звіт про виконання індивідуального плану 

проходження стажування Хачікяна С.В., який відповідає всім вимогам, стажування 

здійснюється у відповідності до затвердженого індивідуального плану про проходження 

стажування, а тому наявні всі підстави для його затвердження та запропонував прийняти 

рішення, яким затвердити проміжний звіт Хачікяна С.В. про проходження стажування. 



 

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

 

Вирішили:  затвердити проміжний звіт Хачікяна С.В. про проходження стажування. 

 

Слухали: заступника голови Ради адвокатів Чернігівської області Торбєєва М.О., який 

зазначив, що до Ради надійшов проміжний звіт про виконання індивідуального плану 

проходження стажування Костіної Н.М., який відповідає всім вимогам, стажування 

здійснюється у відповідності до затвердженого індивідуального плану про проходження 

стажування, а тому наявні всі підстави для його затвердження та запропонував прийняти 

рішення, яким затвердити проміжний звіт Костіної Н.М. про проходження стажування. 

 

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

 

Вирішили :  затвердити проміжний звіт Костіної Н.М. про проходження стажування. 

 

Слухали: заступника голови Ради адвокатів Чернігівської області Торбєєва М.О., який 

зазначив, що до Ради надійшов проміжний звіт про виконання індивідуального плану 

проходження стажування Брошко І.В., який відповідає всім вимогам, стажування 

здійснюється у відповідності до затвердженого індивідуального плану про проходження 

стажування, а тому наявні всі підстави для його затвердження та запропонував прийняти 

рішення, яким затвердити проміжний звіт Брошко І.В. про проходження стажування. 

 

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

 

Вирішили:  затвердити проміжний звіт Брошко І.В. про проходження стажування. 

 

Слухали: заступника голови Ради адвокатів Чернігівської області Торбєєва М.О., який 

зазначив, що до Ради надійшла заява Ткаченка С.О., який має намір проходити 

стажування у адвоката Шолох О.В., та запропонував прийняти рішення щодо 

затвердження індивідуального плану проходження стажування Ткаченка С.О. і видачі 

йому направлення на стажування до адвоката Шолох О.В. 

 

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

 

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

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

 

Слухали: заступника голови Ради адвокатів Чернігівської області Торбєєва М.О., який 

зазначив, що до Ради надійшла заява Гутника В.П., який має намір проходити стажування 

у адвоката Підгорної Л.С. та запропонував прийняти рішення щодо затвердження 

індивідуального плану проходження стажування Гутника В.П. і видачі йому направлення 

на стажування до адвоката Підгорної Л.С. 

 

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

 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Гутника В.П. та 

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

 

Слухали: заступника голови Ради адвокатів Чернігівської області Торбєєва М.О., який 

зазначив, що до Ради надійшла заява Єрмоленко Д.Ю., яка має намір проходити 

стажування у адвоката Єфименко І.О., та запропонував прийняти рішення щодо 



затвердження індивідуального плану проходження стажування Єрмоленко Д.Ю. і видачі 

їй направлення на стажування до адвоката Єфименко І.О. 

 

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

 

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

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

 

Слухали: заступника голови Ради адвокатів Чернігівської області Торбєєва М.О., який 

зазначив, що до Ради надійшла заява Луєнко А.В., яка має намір проходити стажування у 

адвоката Луєнка Ю.В., та запропонував прийняти рішення щодо затвердження 

індивідуального плану проходження стажування Луєнко А.В. і видачі їй направлення на 

стажування до адвоката Луєнка Ю.В. 

 

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

 

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

видати їй направлення на стажування до адвоката Луєнка Ю.В. 

 

Слухали: заступника голови Ради адвокатів Чернігівської області Торбєєва М.О., який 

зазначив, що до Ради надійшла заява Лавренюка Р.А., який має намір проходити 

стажування у адвоката Стовпового С.Г., та запропонував прийняти рішення щодо 

затвердження індивідуального плану проходження стажування Лавренюка Р.А. і видачі 

йому направлення на стажування до адвоката Стовпового С.Г. 

 

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

 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Лавренюка Р.А. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Стовпового С.Г. 

 

Слухали: заступника голови Ради адвокатів Чернігівської області Торбєєва М.О., який 

зазначив, що до Ради надійшла заява Прокоф`євої Л.С., яка має намір проходити 

стажування у адвоката Якуби Г.О., та запропонував прийняти рішення щодо затвердження 

індивідуального плану проходження стажування Прокоф`євої Л.С і видачі їй направлення 

на стажування до адвоката Якуби Г.О. 

 

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

 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Прокоф`євої Л.С. 

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

 

По третьому питанню порядку денного. 

 

Слухали: голову Ради адвокатів Чернігівської області Якубу Г.О., яка повідомила, що до 

Ради надійшло звернення адвоката Єсиневич Т.В. щодо сприяння Ради адвокатів 

Чернігівської області у мирному вирішенні конфлікту між останньою та головою КДКА 

Максімовою Ж.В. щодо ігнорування рішень органів адвокатського самоврядування 

головою КДКА.  

  

Слухали: члена Ради адвокатів Чернігівської області Пономаренка А.С., який 

запропонував відкласти розгляд даного питання для детального вивчення та пошуку 

шляхів вирішення конфлікту. 

 



 

Голосували: „За”  - 2                 „Проти”  -  6   

 

Рішення не прийнято.              

 

Слухали: секретаря Ради адвокатів Чернігівської області Овсянніка М.В., який 

запропонував прийняти інформацію, викладену в заяві до відома та доручити голові 

комітету захисту прав адвокатів Ради адвокатів Чернігівської області Пономаренку А.С. та 

члену Ради Харченку Б.І. вжити заходів для пошуку шляхів до мирного вирішення 

конфлікту. 

 

Голосували: „За”  - 6                 „Проти”  -  2                

 

Вирішили: прийняти інформацію до відома та доручити голові комітету захисту прав та 

інтересів адвокатів Ради адвокатів Чернігівської області Пономаренку А.С. та члену Ради 

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

мирного вирішення конфлікту. 

 

Слухали: голову Ради адвокатів Чернігівської області Якубу Г.О., яка повідомила, що до 

Ради надійшло звернення адвоката Середи А.Д. щодо вжиття необхідних заходів для 

швидкого та ефективного здійснення досудового розслідування у кримінальному 

провадженні за фактом нападу на його сина – адвоката Середу Д.А. та запропонувала 

звернутись до всіх відповідних інстанцій, а саме: до прокурора Чернігівської області щодо 

зміни підслідності та передачі даного кримінального провадженні для здійснення 

досудового розслідування до СВ ГУПН в Чернігівській області, до начальника 

Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області щодо руху кримінального провадження, а 

також до Генерального прокурора України, комітету з питань захисту прав адвокатів 

НААУ, до Міністерства Внутрішніх справ України. Контроль за вжиттям даних заходів 

покласти на голову комітету захисту прав адвокатів Ради адвокатів Чернігівської області 

Пономаренка А.С.      

 

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

 

Вирішили: з метою організації швидкого та ефективного досудового розслідування у 

кримінальному провадженні за фактом нападу на адвоката Середу Д.А. звернутись до 

Прокурора Чернігівської області щодо зміни підслідності та передачі  кримінального 

провадженні для здійснення досудового розслідування до СВ ГУПН в Чернігівській 

області, до начальника Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області щодо руху 

кримінального провадження, а також до Генерального прокурора України, комітету з 

питань захисту прав адвокатів НААУ, до Міністерства Внутрішніх справ України. 

Контроль за вжиттям даних заходів покласти на голову комітету захисту прав адвокатів 

Ради адвокатів Чернігівської області Пономаренка А.С.      

 

 

 

Голова Ради адвокатів 

Чернігівської області                                                          /Г.О.Якуба/ 

 

  

 

Секретар Ради адвокатів 

Чернігівської області                                                          /М.В.Овсяннік/ 


