
Витяг з протоколу № 47 

засідання Ради адвокатів Чернігівської області 

 

м. Чернігів                                                                                             16 червня 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:  

• 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. 

3. Розгляд звернення Гордійчука Т.В. щодо зупинення стажування. 

4. Зміна структури Ради адвокатів Чернігівської області. 

5. Різне. 

 

По першому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Кравченка 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 Аландаренко І.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 Гринь К.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 Гордієць 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 Курганової І.Ф., вручити йому 

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Остапенко О.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 Нестеренко Т.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 Литовченко В.П., вручити йому 

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Сікач 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 Пустовойт 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 Мажуга О.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 Михайлюка С.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 Поляха В.Б., вручити йому 

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Прокоф’єва Б.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 Самодіна М.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 Лоба А.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 Сагаль 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 Шульга Я.М., 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 Бериндя І.В., Малікова А.В., Гуназа Ю.Є., Гармаш К.Г., 

Фонарюк Г.Г., Швець К.О., Митченко Н.М., Вітер В.М., Радич О.Ю., Гедьо А.С.,Грошовик 

Д.Ю., Буряк О.І., Присяжнюк Р.В., Єзута К.С., Гордійчук Т.В.,Васильєва Н.М., Кузьмін М.М., 

Киричек В.О., Федоров Д.В., Грищенко О.В., Драчевська (Гуренко) О.О., керівників 

стажування – Зінченко Є.В., Гайдук В.Г., Овсяннік М.В., Томилко М.М., Данич О.С., 

Завгородній М.М., Негода С.Л., Чикилевська О.В., Лутай Н.М., Селюх А.В., Мороз О.В., 

Могілевець О.С., Заболотний О.М.,Бузина Н.В., Малолєткін Р.С. 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 Бериндя І.В. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Зінченко Є.В. та видати Беринді І.В. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України 

 

[…] 

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

стажування керівника стажування Зінченко Є.В. та видати Маліковій А.В. свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

 

 […] 

Вирішили: затвердити звіт Гунази Ю.Є. про результати його стажування, звіт про оцінку 



стажування керівника стажування Зінченко Є.В. та видати Гуназу Ю.Є. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Гармаш К.Г. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Гайдука В.Г. та видати Гармаш К.Г. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

 […] 

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

стажування керівника стажування Гайдука В.Г. та видати Фонарюк Г.Г. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Швець К.О. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Гайдука В.Г. та видати Швець К.О. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

 

 […] 

Вирішили: затвердити звіт Митченко Н.М. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Овсяннік М.В. та видати Митченко Н.М. свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката  України. 

 

 

[…] 

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

стажування керівника стажування Томилка М.М. та видати Вітер В.М. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката  України. 

  

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Радич О.Ю. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Томилка М.М. та видати Радич О.Ю. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката  України. 

  

[…] 

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

стажування керівника стажування Данича О.С. та видати Гедьо А.С. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Грошовика Д.Ю. про результати його стажування, звіт про оцінку  

стажування  керівника  стажування  Завгородній М.М.  та  видати  Грошовику Д.Ю. свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката 

України. 

 

 […] 

Вирішили: затвердити звіт Буряка О.І. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Негоди С.Л. та видати Буряку О.І. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката  України. 

  



 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Присяжнюка Р.В. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Негоди С.Л. та видати Присяжнюку Р.В. свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката  України. 

 

 

[…] 

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

стажування керівника стажування Чикилевської О.В. та видати Єзуті К.С.  свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката  України. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Васильєвої Н.М. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Селюха А.В. та видати Васильєвій Н.М. свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката  України. 

 

 […] 

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

стажування керівника стажування Мороза О.В. та видати Кузьміну М.М. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

 

[…] 

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

стажування керівника стажування Могілевець О.С. та видати Киричек В.О. свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

  

[…] 

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

стажування керівника стажування Заболотного О.М. та видати Федорову Д.В. свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката  України  

 

[…] 

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

стажування керівника стажування Бузиної Н.В. та видати Грищенку О.В. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

 

[…] 

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

стажування керівника стажування Малолєткіна Р.С. та видати Драчевській О.О. свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката  України. 

 

[…] 

Вирішили: внести відомості відносно адвокатів Богданової І.Д., Кушнеренко Є.Ю., Гуц А.М., 

Зазимко Є.Г., Фасти Є.М., Шестака О.В. до реєстру керівників стажування. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Кравченко Т. С. та 

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



 

 

[…] 

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

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

 

[…] 

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

видати їй направлення на стажування до адвоката Карася А.А. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Журби Ю.В. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Карася А.А. 

  

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Мокроусова Ю.С. та 

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

 

[…] 

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

їй направлення на стажування до адвоката Могілевець О.С. 

 

 […] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Нижник М.М. та 

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

 

 […] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Сіренко Ю.Є. та 

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

 

[…] 

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

видати їй направлення на стажування до адвоката Зазимко Є. Г. 

 

[…] 

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

видати їй направлення на стажування до адвоката Зазимко Є.Г. 

 

[…] 

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

видати йому направлення на стажування до адвоката Зазимко Є. Г. 

 

 […] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Яценка Є.О. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Литовченка Д.М. 

 

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

видати йому направлення на стажування до адвоката Литовченка Д.М. 

 



[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Омельченко О.Л. та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Шеремет В.М. 

 

 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Муравенка О.Ю. та 

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

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Цоя Д.С. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Торбєєва М.О. 

 

[…] 

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

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

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Зарапіна К.Л. та 

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

 

[…] 

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

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

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Семки В.С. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Фасти Є.М. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Андрейченка А.О. та 

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

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Пилипа В.М. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Поди О.О. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Сідей О.А. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Поди О.О. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Титаренко Т.Г. та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Селюха А.В. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Буряк Ю.Ю. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Богданової І.Д. 



 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Сиводід О.П. 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 Шаповал Г.Г. про проходження стажування. 

 

[…] 

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

 

[…] 

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

 

[…] 

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

 

[…] 

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

 

[…] 

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

 

[…] 

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

 

[…] 

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

 

[…] 

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

 

[…] 

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

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Литвиненка Д.О. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Давиденко О.С. про проходження стажування. 

 

[…] 

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

 

[…] 



Вирішили:  затвердити поточний звіт Шеремета Ю.В. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Безнощенко К.В. про проходження стажування. 

 

[…] 

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

 

[…] 

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

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Красника С.М. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Турянської А.Я. про проходження стажування. 

 

[…] 

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

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Кучерини Б.В. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Фурсія С.О. про проходження стажування. 

 

[…] 

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

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Шемеліни Д.А. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Полонської А.Б. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Відсоти Д.О. про проходження стажування. 

 

[…] 

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

 

[…] 

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

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Єня Д.В. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Хоминської О.С. про проходження стажування. 



 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Прокопця С.М. про проходження стажування. 

 

[…] 

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

 

[…] 

Вирішили:  затвердити поточний звіт Крістенка А.А. про проходження стажування. 

 

[…] 

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

 

 

По третьому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: зупинити стажування Гордійчука Т.В. з 12 червня 2017 року на 6 місяців, 

встановивши час проходження стажування – 540 годин. 

 

 

По четвертому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили:  включити до структури Ради адвокатів Чернігівської області «Комітет з питань 

фізичної культури та спорту», призначити головою комітету члена Ради адвокатів Данича 

Олександра Сергійовича. 

 

По п’ятому питанню порядку денного. 

 

[…] 

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

надійшло звернення стажиста адвоката Кицюк Л.П., яка проходить стажування у адвоката 

Логвіна С.А. і була зупинена з 29.12.2016, щодо поновлення її стажування. Запропонувала 

задовольнити дану заяву та поновити стажування Кицюк Л.П. з 08 червня 2017 року. 

 

 

 

Голова Ради адвокатів 

Чернігівської області                                                          /Г.О.Якуба/ 

 

 

Секретар Ради адвокатів  

Чернігівської області                                                                                              /М.В.Овсяннік/ 

       
 


