
 

Витяг з протоколу № 54 

засідання Ради адвокатів Чернігівської області 

 

м. Чернігів                                                                                            24 листопада 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. 

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; 

 зупинення стажування. 

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

заняття адвокатською діяльністю  Редевич О.М. 

4. Розгляд звернення адвоката Навозенко О.І. щодо заміни свідоцтва у зв’язку зі 

зміною прізвища. 

5. Проведення конкурсу творчих робіт серед студентів юридичного факультету ЧНТУ 

за темою «Розвиток адвокатури в незалежній Україні». Створення оргкомітету на 

конкурс творчих робіт серед студентів юридичного факультету ЧНТУ за темою 

«Розвиток адвокатури в незалежній Україні». 

6. Різне. 

 

По першому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Шемеліна Д.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 Красника С.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 Шматько 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 Давиденко О.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 Полонської А.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 Прокопця С.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 Крістенка А.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 Литвиненка Д.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 Корха 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 Безнощенко К.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 Хоминської О.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 Зайончковської 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 Шребня Р.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 Ковальчука І.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 Єня 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 Шеремета Ю.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 Кучерини Б.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 Комлаша 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 Дмитренко 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 Гури 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 Відсоти Д.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 Старенченко В.С., 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 Коваленко В.В., Дороніна О.М., Печерний С.Л., Москаленко 

О.В., Кулішов О.С., Маслак М.С., Борисочева Н.М., Губко Н.В., Виноградська О.В., Пушанко 



І.О., Івахненко І.В., Перепелиця А.В.  керівників стажування – – Заболотного О.М., Марченко 

Н.І., Якубу Г.О., Завгороднього М.М., Грабову О.В., Єфименко І.О., Баранова О.В., 

Чикилевську О.В., Дворніченка М.М., Росомаху М.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 Москаленко О.В. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Заболотного О.М. та видати Москаленко О.В. свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката 

України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Марченко Н.І. та видати Івахненко І.В. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Марченко Н.І. та видати Пушанко І.О. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України.  

 

[…] 

Вирішили : затвердити звіт Кулішова О.С.  про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Якуби Г.О. та видати Кулішову О.С.  свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

 

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

стажування керівника стажування Якуби Г.О. та видати Перепелицю А.В.  свідоцтво про 

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

 

[…] 

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

стажування керівника стажування Завгороднього М.М. та видати Маслак М.С. свідоцтво про 

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

 

[…] 

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

стажування керівника стажування Грабової О.В. та видати Виноградській О.В свідоцтво про 

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

 

[…] 

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

стажування керівника стажування Єфименко І.О. та видати Борисочовій Н.М. свідоцтво про 

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

 

[…] 

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



стажування керівника стажування Баранова О.В. та видати Коваленку В.В. свідоцтво про 

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

 

[…] 

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

стажування керівника стажування Чикилевської О.В. та видати Губко Н.В. свідоцтво про 

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

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Печерного С.Л. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Дворніченка М.М. та видати Печерному С.Л. свідоцтво про 

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

 

[…] 

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

стажування керівника стажування Росомахи М.О. та видати Дороніній О.М. свідоцтво про 

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

 

[…] 

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

їй направлення на стажування до адвоката Данича О.С. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Миненко Ю.В. та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Допи В.І. 

[…] 

Вирішили: : затвердити індивідуальний план проходження стажування Ручки А.М. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Середи Д.А. 

[…] 

Вирішили:. затвердити індивідуальний план проходження стажування Носача Д.Л. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Середи Д.А. 

[…] 

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

видати йому направлення на стажування до адвоката Середи Д.А 

[…] 

Вирішили:. затвердити індивідуальний план проходження стажування Севост`янов С.С. та 

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

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Духоти В.В. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Кутукова С.О. 

 

[…] 

Вирішили:. затвердити індивідуальний план проходження стажування Чорноморець Я.А. та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Карпенка В.К. 



 […] 

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

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

 

[…] 

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

видати їй направлення на стажування до адвоката Негоди С.Л. 

 

[…] 

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

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

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Недашковської  О.А. 

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

 

[…] 

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

видати йому направлення на стажування до адвоката Гордієць В.С. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Карлаша Ю.І. та 

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

 

[…] 

Вирішили:. затвердити індивідуальний план проходження стажування Дмитрук М.А. та 

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

 

[…] 

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

їй направлення на стажування до адвоката Завгороднього М.М. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Маринушкіної Л.В. та 

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

 

[…] 

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

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

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Рожка С.М. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Кашуби М.О. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Перепелиці О.Г. та 

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

 

 



[…] 

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

їй направлення на стажування до адвоката Заболотного О.М. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Шимко М.Ю. та 

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

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Перепелиці С.Г. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Зінченко Є.В.      

 […] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Зайцевої М.Ю. та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Антоненко Л.А. 

 

[…] 

Вирішили:. затвердити індивідуальний план проходження стажування Шеховцова Є.С. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Антоненко Л.А. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Бєлкіна Н.В. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Антоненко Л.А. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Антіпова Є.В. про проходження стажування. 

 

[…] 

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

 

[…] 

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

[…] 

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

 

[…] 

Вирішили затвердити поточний звіт Башоти Д.І. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Дасюк С.В. про проходження стажування. 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Коваля В.Я. про проходження стажування. 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Лісовського С.В. про проходження стажуванн 

 

[…] 

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



[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

 

[…] 

Вирішили:. затвердити поточний звіт Марченко М.М. про проходження стажування. 

 […] 

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

 

[…] 

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

 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Коршок О.Г. про проходження стажування. 

 

[…] 

 

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

[…] 

 

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

 […] 

 

Вирішили: затвердити поточний звіт Ізмайлова Д.Л. про проходження стажування. 

[…] 

 

Вирішили:. затвердити поточний звіт Кириченко Ю.Ю. про проходження стажування.  

[…] 

 

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

[…] 

 

Вирішили: затвердити поточний звіт Таран М.І. про проходження стажування. 

[…] 

 

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

 

[…] 

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

 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Кузнецова С.В. про проходження стажування. 



 

[…] 

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

 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Рекухи В.Г. про проходження стажування. 

 

[…] 

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

[…] 

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

 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Данічевої Н.О. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

 

[…] 

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

 

[…] 

Вирішили:. затвердити поточний звіт Філоненко С.С. про проходження стажування. 

 

[…] 

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

 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Качура С.В. про проходження стажування.  

 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Компанець Н.М. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Ковтонюк Ю.А. про проходження стажування. 

 

[…] 

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

[…] 

Вирішили:. затвердити поточний звіт Марковича А.Ю. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили: зупинити стажування Ютіна І.М. з 27 жовтня 2017 року строком на 6 місяців. 

Визначити час проходження стажування 545 годин. 



[…] 

Вирішили: зупинити стажування Бредюка О.М. з 30 жовтня 2017 року строком на 6 місяців. 

Визначити час проходження стажування 540 годин. 

По третьому питанню порядку денного 

[…] 

Вирішили: звільнити Редевич О.М.  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: : замінити Навозенко О.І. свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

По п’ятому питанню порядку денного 

 

[…] 

Вирішили: провести  конкурс творчих робіт серед студентів юридичного факультету ЧНТУ 

за темою: «Розвиток адвокатури в незалежній Україні» » та встановити строки подачі  робіт до 

14 грудня 2017 року до Ради адвокатів Чернігівської області або на електронну адресу 

rada_advokativ_ch@ukr.net 

[…] 

Вирішили:. створити організаційний комітет конкурсу творчих робіт серед студентів 

юридичного факультету Чернігівського національного технологічного університету за темою: 

«Розвиток адвокатури в незалежній Україні» та обрати до складу організаційного комітету 

конкурсу Якубу Г.О., Шолох О.В., Овсянніка М.В., Головка М.Б. 

 

 

Голова Ради адвокатів 

Чернігівської області                                                          /Г.О.Якуба/ 

 

 

Секретар Ради адвокатів  

Чернігівської області                                                                                              /М.В.Овсяннік/ 
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