
Витяг з протоколу № 48 
засідання Ради адвокатів Чернігівської області 

 
м. Прилуки                                                                                           14 липня 2017 року 
 
Присутні: 11 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:  
• затвердження звітів про виконання індивідуального плану стажування відповідних 

висновків керівників стажування та видача свідоцтв про право на заняття 
адвокатською діяльністю; 

• внесення відомостей відносно адвокатів до реєстру керівників стажування; 
• затвердження індивідуальних планів стажування та видача направлень на стажування; 
• затвердження поточних звітів стажистів адвокатів; 
• припинення стажування; 
• про звільнення від стажування. 
3.  Розгляд заяв щодо внесення даних про помічників адвоката до ЄРАУ та видачі 

посвідчення  
4. Затвердження висновків, щодо оцінювання якості  повноти та своєчасності надання 

адвокатами безоплатної правової допомоги 
5. Різне. 

 
По першому питанню порядку денного. 
 
[…] 
Вирішили:. вважати складеною Присягу адвоката України Федорова 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 Митченко Н.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 Киричек В.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 Радич О.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 Гедьо А.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 Вітер 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 Грошовика Д.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 Буряка О.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 Васильєвої Н.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 Гунази Ю.Є., вручити йому 
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України та 
внести відповідні дані до ЄРАУ. 
 
[…] 
Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Бериндя І.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 Малікова А.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 Фонарюк Г.Г., вручити їй свідоцтво 
про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України та внести 
відповідні дані до ЄРАУ. 
 
 
 
 



[…] 
Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Присяжнюка Р.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 Гармаш К.Г, вручити їй свідоцтво 
про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України та внести 
відповідні дані до ЄРАУ. 
 
[…] 
Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Швець К.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 Грищенка 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 Драчевської О.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 Кузьміна 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 Єзути К.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 Шуплякової С.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 Архіпова В.В., вручити йому 
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України та 
внести відповідні дані до ЄРАУ. 
 
[…] 
Вирішили: заслухати стажистів Ющенко Т.В., Дурдиєва Р.В., Кицюк Л.П. керівників 
стажування – Максімову Ж.В., Дворніченка М.М., Логвіна С.А. 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 Ющенко Т.В. про результати її стажування, звіт про оцінку 
стажування керівника стажування Максімової Ж.В. та видати Ющенко Т.В. свідоцтво про 
право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 
 
[…] 
Вирішили: затвердити звіт Дурдиєву Р.В. про результати його стажування, звіт про оцінку 
стажування керівника стажування Дворніченка М.М. та видати Дурдиєву Р.В. свідоцтво про 
право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 
 
 […] 
Вирішили: затвердити звіт Кицюк Л.П. про результати її стажування, звіт про оцінку 
стажування керівника стажування Логвіна С.А. та видати Кицюк Л.П. свідоцтво про право на 
заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 
 
[…] 
Вирішили: внести відомості відносно адвокатів Петрикея І.А., Вереши Р.В., Радченка О.О. 
Єрмоленка А.А. до реєстру керівників стажування. 

[…] 
Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Антіпова Є.В. та 
видати йому направлення на стажування до адвоката Росомахи М.О. 
 
[…] 
Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Панченка Ю.В. та 
видати йому направлення на стажування до адвоката Радченка О.О. 
 
 […] 
Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Дасюк С.В. та видати 
їй направлення на стажування до адвоката Підгорної Л.В. 
 
[…] 
Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Старости А.А. та 
видати їй направлення на стажування до адвоката Логвіна С.А. 
 
[…] 
Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Мустіпан О.В. та 
видати їй направлення на стажування до адвоката Максімової Ж.В. 
 
[…] 
Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Лісовського С.В. та 
видати йому направлення на стажування до адвоката Росомахи М.О. 
 
[…] 
Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Стебліна А.В. та 
видати йому направлення на стажування до адвоката Стовпового С.Г. 



 
 […] 
Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Купенка М.С. та 
видати йому направлення на стажування до адвоката Негоди С.Л. 
 
[…] 
Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Башоти Д.І. та видати 
йому направлення на стажування до адвоката Гордієць В.С. 
 
[…] 
Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Туки С.М. та видати 
йому направлення на стажування до адвоката Радченка О.О. 
 
[…] 
Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Коваля В.Я. та видати 
йому направлення на стажування до адвоката Бузиної Н.В. 
 
 […] 
Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Пивовара О.М. та 
видати йому направлення на стажування до адвоката Романченка О.П. 
 

[…] 
Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Бурмагіна О.О. та 
видати йому направлення на стажування до адвоката Торбєєва М.О. 
  
[…] 
Вирішили: затвердити поточний звіт Коваленка В.В. про проходження стажування. 
 
[…] 
Вирішили:  затвердити поточний звіт Губко Н.В. про проходження стажування. 
 
 
[…] 
Вирішили: затвердити поточний звіт Борисочевої Н.М. про проходження стажування. 
 
[…] 
Вирішили: затвердити поточний звіт Дороніної О.М. про проходження стажування. 
 
[…] 
Вирішили: затвердити поточний звіт Печерного С.Л. про проходження стажування. 
 
[…] 
Вирішили: затвердити поточний звіт Виноградської О.В. про проходження стажування. 
 
[…] 
Вирішили: затвердити поточний звіт Пушанко І.О. про проходження стажування 
 
[…] 
Вирішили: затвердити поточний звіт Івахненко І.В. про проходження стажування. 



  
[…] 
Вирішили: затвердити поточний звіт Москаленко О.В. про проходження стажування. 
 
[…] 
Вирішили: затвердити поточний звіт Маслак М.С. про проходження стажування.  
 
[…] 
Вирішили: затвердити поточний звіт Кулішова О.С. про проходження стажування. 
 
 […] 
Вирішили: затвердити поточний звіт Перепелиці А.В. про проходження стажування. 
 
[…] 
Вирішили: затвердити поточний звіт Шкребень Р.П. про проходження стажування. 
 
[…] 
Вирішили: затвердити поточний звіт Мурашко І.А. про проходження стажування. 
 
[…] 
Вирішили: припинити стажування Шелудька Є.В. у адвоката Кухти В.Б. з 14 липня 2017 року 
у зв’язку з  неподанням до Ради поточного звіту про проходження стажування. 
 
По другому  питанню порядку денного. 
 
[…] 
Вирішили: звільнити Єну С.О. від проходження стажування та видати йому свідоцтво про право на 
заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 
Вирішили: звільнити Терещенко Л.В. від проходження стажування та видати їй свідоцтво про 
право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 
Вирішили: звільнити Кравченко О.Ю. від проходження стажування та видати їй свідоцтво про 
право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 
 
 
По третьому  питанню порядку денного. 
 
[…] 
Вирішили:  внести відомості до ЄРАУ щодо помічника адвоката Кухти В.Б., яким є Сосой 
В.А. 
 
[…] 
Вирішили:  внести відомості до ЄРАУ щодо помічника адвоката Брошко І.В., яким є 
Горобець О.С. 
 
[…] 



Вирішили:  внести відомості до ЄРАУ щодо помічника адвоката Баранова М.М., яким є 
Єфімов О.С. 
 

По четвертому питанню порядку денного. 

[…] 
Вирішили: затвердити висновок Комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання 
адвокатами безоплатної правової допомоги від 11 липня 2017 року за результатами розгляду заяви 
Михайличенка О.В. 
 
[…] 
Вирішили: затвердити висновок Комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання 
адвокатами безоплатної правової допомоги від 11 липня 2017 року за результатами розгляду скарги 
Корень О.Ф. 

 
 […] 
Вирішили: прийняти інформацію, викладену в повідомленні комісії з оцінювання якості 
повноти та своєчасного надання адвокатами безоплатної правової допомоги, щодо скарги 
Василенка В.О на дії адвоката Остроноса І.В., до відома. 

 
По п’ятому питанню порядку денного. 
 
[…] 
Вирішили: відкласти вирішення даного питання до наступного засідання Ради адвокатів 
Чернігівської області 
 
 
 
Голова Ради адвокатів 
Чернігівської області                                                          /Г.О.Якуба/ 
 
 
Секретар Ради адвокатів  
Чернігівської області                                                                                              /М.В.Овсяннік/ 
       
 


	По п’ятому питанню порядку денного.

