
 

Витяг з протоколу № 53 

засідання Ради адвокатів Чернігівської області 

 

м. Чернігів                                                                                            27 жовтня 2017 року 

 

Присутні: 8 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 Клунко О.М., Мурашко І.А. 

2. Про стажування; 

 затвердження звітів про виконання індивідуального плану стажування 

відповідних висновків керівників стажування та видача свідоцтв про право на 

заняття адвокатською діяльністю; 

 затвердження індивідуальних планів стажування та видача направлень на 

стажування; 

 затвердження поточних звітів стажистів адвокатів; 

  поновлення стажування: Ютіна І.М., Бредюка О.М., 

  зупинення стажування  Турянської А.Я., Фурсія С.О. 

 розгляд заяв на керівництво стажування : Степаненка Р.О., Шалупні С.В. 

Антоненко Л.А., Дубовик Н.М; 

3. Розгляд заяви про звільнення від стажування та видачу свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю  Старченко В.С.; 

4. Затвердження висновка комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання 

адвокатами безоплатної правової допомоги Романченка О.П.; 

 

По першому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Клунка О.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 Мурашка І.А., 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 Шемеліна Д.А., Давиденко О.С., Красник С.М., Шматько 

Т.М., Полонська А.Б., Прокопець С.М., Крістенко А.А., Литвиненко Д.О., Корх О.І., 

Безнощенко К.В., Хоминська О.С., Зайончковська В.В., Шкребень Р.П., Ковальчук І.В., Єнь 

Д.В., Шеремет Ю.В., Кучерина Б.В., Комлаш В.М., Дмитренко Н.А., Гура О.В., Відсота Д.О. 

керівників стажування – – Заболотний О.М., Кутуков С.О., Фесюк М.І., Середа Д.А., Логвіна 

С.А., Марченко Н.І., Підгорна Л.С., Хоменко С.М., Осипчук П.В., Сергієнко А.М., Баранов 

О.В., Шеремет В.М., Іванюк Г.І., Томилко М.М., Шевченко Є.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 Шемеліна Д.А. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Заболотного О.М. та видати Шемеліна Д.А. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Кутукова С.О. та видати Давиденко О.С. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Кутукова С.О. та видати Краснику С.М. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Фесюка М.І. та видати Шматько Т.М. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

 […] 

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

стажування керівника стажування Середи Д.М. та видати Полонській А.Б. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Середи Д.М. та видати Прокопцю С.М. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Середи Д.М. та видати Крістенку А.А. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Литвиненка Д.О. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Кутукова С.О. та видати Литвиненку Д.О. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Логвіна С.О. та видати Корху О.І. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Марченко Н.І. та видати Безнощенко К.В. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Підгорна Л.С. та видати Хоминській О.С. свідоцтво про 

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

[…] 



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

стажування керівника стажування Хоменка С.М. та видати Зайончковській В.В свідоцтво про 

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

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Шкребень Р.П. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Осипчука П.В. та видати Шкребень Р.П. свідоцтво про 

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

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Ковальчука І.В. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Сергієнка А.М. та видати Ковальчуку І.В. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Баранова О.В. та видати Єню Д.В. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Шеремета Ю.В. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Шеремет В.М. та видати Шеремету Ю.В. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Іванюка Г.І. та видати Кучерині Б.В. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Томилко М.М. та видати Комлашу В.М. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Шевченко Є.О. та видати Дмитренко Н.А. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Шевченко Є.О. та видати Гури О.В. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Відсоти Д.О. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Шевченко Є.О. та видати Відсоті Д.О. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Карети О.О. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Душина А.В. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Бороди А.В. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Душина А.В. 

[…] 



Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Кицюк В.П. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Логвіна С.А. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Єкимова І.С. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Гуца М.В. 

 […] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Рубашкина А.С. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Фасти Є.М. 

 

[…] 

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

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

. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Любенка І.Г. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Завгороднього М.М. 

. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Жовтан І.В. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Селюха А.В. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Рафальського М.Л. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Вереши Р.В. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Сердюк Г.О. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Сергієнка А.М. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Омельяненко Л.І. та 

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Войніч О.П. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Підгорного К.Є. 

[…] 

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

видати йому направлення на стажування до адвоката Степаненко Р.О. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Смагіна Г.Ю. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Фесика І.А. 

[…] 

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

видати йому направлення на стажування до адвоката Хоменка С.М. 

 

 […] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Шульєва Т.Л. та 

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

[…] 



Вирішили: затвердити поточний звіт Омельченко О.Л. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Титаренко Т.Г. про проходження стажування. 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Купенка М.С. про проходження стажування. […] 

 […] 

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

[…] 

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

[…] 

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

.[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Скроботов Є.А. про проходження стажування. 

 […] 

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

[…] 

Вирішили:. затвердити поточний звіт Гришко Л.М. про проходження стажування.  

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Борисенка І.П. про проходження стажування. 

[…] 

Вирішили: поновити стажування Ютіна І.М.  з 26 жовтня 2017 року. 

[…] 

Вирішили: поновити стажування Бредюка О.М.  з 27 жовтня 2017 року. 

[…] 

Вирішили: зупинити стажування Турянської А.Я. з 11 жовтня 2017 року строком на 6 місяців. 

Визначити час проходження стажування 540 годин. 

[…] 

Вирішили: зупинити стажування Фурсія С.О. з 20 жовтня 2017 року строком на 6 місяців. 

Визначити час проходження стажування 540 годин. 

[…] 

Вирішили:. внести відомості відносно адвокатів Степаненка Р.О., Шалупні С.В. Антоненко 

Л.А., Дубовик Н.М. до реєстру керівників стажування. 

По третьому питанню порядку денного. 

[…] 

Вирішили: звільнити  Старенченко В.С.  від проходження стажування та видати їй свідоцтво 

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



По четвертому питанню порядку денного 

 

[…] 

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

адвокатами безоплатної правової допомоги від 26 жовтня 2017 року за результатами розгляду 

заяви Михайленка М.М. 

 

 

 

Голова Ради адвокатів 

Чернігівської області                                                          /Г.О.Якуба/ 

 

 

Секретар Ради адвокатів  

Чернігівської області                                                                                              /М.В.Овсяннік/ 

       

 


