
 

Витяг з протоколу № 55 

засідання Ради адвокатів Чернігівської області 

 

м. Чернігів                                                                                            22 грудня 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. 

Про стажування; 

 затвердження звітів про виконання індивідуального плану стажування 

відповідних висновків керівників стажування та видача свідоцтв про право на 

заняття адвокатською діяльністю; 

 розгляд заяв на керівництво стажування. 

  затвердження індивідуальних планів стажування та видача направлень на 

стажування; 

 затвердження поточних звітів стажистів адвокатів; 

 припинення стажування. 

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

адвокатською діяльністю. 

3. Розгляд звернення адвоката щодо видачі дублікату свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю ув’язку з втратою свідоцтва. 

4. Розгляд заяв щодо внесення даних про помічника адвоката до ЄРАУ та видачі 

посвідчення помічника адвоката. 

5. Затвердження висновку, щодо оцінювання якості  повноти та своєчасності надання 

адвокатами безоплатної правової допомоги. 

6. Різне. 

По першому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Коваленка В.В., вручити йому 

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

[…] 

Вирішили:. вважати складеною Присягу адвоката України Редевич О.М., вручити їй свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Печерного С.Л., вручити йому 

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Дороніної О.М., вручити їй 

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Москаленко О.В., вручити їй 

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Кулішова О.С., вручити йому 



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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Маслак М.С., вручити їй свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Борисочевої Н.М., вручити їй 

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

[…] 

Вирішили:. вважати складеною Присягу адвоката України Губко Н.В., вручити їй свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

Вирішили:. вважати складеною Присягу адвоката України Виноградської О.В., вручити їй 

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Пушанко О.І., вручити їй свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Перепелиці А.В., вручити їй 

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Івахненко І.В., вручити їй свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

 

По другому питанню порядку денного. 

[…] 

Вирішили:. заслухати стажистів Кравченко Т.С., Омельченко О.Л., Сіренка Ю.Є., Нижник 

М.М., Муравенко О.Ю., Цоя Д.С., Кириченка М.В. Шерстюка В.В., Зарапіна К.Л., Макарова 

О.М., Журбу (Зав`ялова) Ю.В., Буряк Ю.Ю., Яценка Є.О., Ігнатьєву (Докійчук) А.І., Ярмак 

Є.О., Мокроусова Ю.С., Аксьонову В.В., Горшкову Л.А., Авраменка Д.О., Семка В.С., 

Ємельянову (Солодовнік) М.В., Невідомого О.М., Титаренко Т.Г., Андрєйченка А.О., Сідей 

О.А., Пилипа В.М., Калітніка О.І. керівників стажування – – Заболотного О.М., Торбєєва М.О., 

Шестака О.В., Завгороднього М.М., Могілевець О.С., Шеремет В.М., Гуца А.М., Карася А.А., 

Богданову І.Д., Литовченка Д.М., Зазимко Є.Г.,  Баранова О.В., Фасту Є.М., Селюха А.В., 

Іванюка Г.І., Поду О.А., Сергієнка А.М. 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 Горшкової Л.А. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Заболотного О.М. та видати Горшковій Л.А. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Шеремет В.М. та видати Омельченко О.Л. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Могілевець О.С та видати Нижник М.М. свідоцтво про 

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

 



[…] 

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

стажування керівника стажування Могілевець О.С. та видати Сіренку Ю.Є.  свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Могілевець О.С. та видати Ярмак О.В.  свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Торбєєва М.О. та видати Муравенку О.Ю.  свідоцтво про 

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

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Цоя Д.С.  про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Торбєєва М.О. та видати Цою Д.С.  свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Шестака О.В. та видати Кириченку М.В.  свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Гуца А.М. та видати Шерстюку В.В.  свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Зарапіна К.Л.  про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Гуца А.М. та видати Зарапіну К.Л.  свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Гуца А.М. та видати Макарову М.О.  свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Зав`ялової (Журба) Ю.В.  про результати її стажування, звіт про 

оцінку стажування керівника стажування Карася А.А. та видати Зав`яловій (Журба) Ю.В. 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги 

адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Карася А.А. та видати Аксьоновій В.В.  свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Буряк Ю.Ю. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Богданової І.Д.. та видати Буряк Ю.Ю. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Солодовнік (Ємельянової) І.В. про результати її стажування, звіт 

про оцінку стажування керівника стажування Зазимко Є.Г. та видати Солодовнік 



(Ємельяновій) І.В. свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття 

нею Присяги адвоката України. 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Докійчук (Ігнатьєвої) А.І. про результати її стажування, звіт про 

оцінку стажування керівника стажування Зазимко Є.Г. та видати Докійчук (Ігнатьєвій) А.І. 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги 

адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Зазимко Є.Г. та видати Невідомому О.М. свідоцтво про 

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

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Мокроусова Ю.С. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Баранова О.В. та видати Мокроусову Ю.С. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Селюха А.В. та видати Титаренко Т.Г. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Яценка Є.О. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Литовченка Д.М. та видати Яценку Є.О. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Литовченка Д.М. та видати Авраменка Д.О. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування  Фасти Є.М. та видати Семко В.С. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Іванюка Г.І. та видати Андрєйченку А.О. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Поди О.А. та видати Пилипу В.М.  свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Поди О.А. та видати Сідей О.А. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

Вирішили: продовжити проходження стажування Калітніком О.І. на два місяці внаслідок 

невиконанням індивідуального плану проходження стажування, затвердженого рішенням Ради 

адвокатів Чернігівської області № 46 від 19 травня 2017 року та неможливістю здійснювати 

адвокатську діяльність самостійно, встановлену за результатами оцінки стажування.  



[…] 

Вирішили: внести відомості відносно адвокатів Ляховця В.М., Дрозда В.І., Миланича А.М., 

Сірого О.В., Чернінської Л.М., Мотяша М.І. до реєстру керівників стажування. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Чуба Р.В. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Романченка О.П. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Карасової Н.В. та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Романченка О.П 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Руденка П.С. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Миланича А.М. 

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Карася А.А. 

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Карася А.А. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Кирийчук І.М. та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Гуца А.М. 

[…] 

Вирішили:. затвердити індивідуальний план проходження стажування Щербань Л.А. та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Гуца А.М. 

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Андрієць Н.О. та 

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Головіна Д.В. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Могілевець О.С. 

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Баранова О.В. 

[…] 

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

видати йому направлення на стажування до адвоката Поди О.А. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Городничої Т.В. та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Поди О.А. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Кульбіди Л.І. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Сергієнка А.М. 

[…] 

Вирішили: відмовити  Хайтову П.В. у видачі йому направлення на стажування до адвоката-



керівника Сергієнка А.М. та затвердженні індивідуального плану проходження стажування. 

[…] 

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

їй направлення на стажування до адвоката Литовченка Д.М. 

[…] 

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

їй направлення на стажування до адвоката Литовченка Д.М. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Акперової О.І. та 

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Щербак Т.І. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Кутукова С.О. 

[…] 

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

їй направлення на стажування до адвоката Міщенка В.П. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Романюк Т.І. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Міщенка В.П. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Пічугіної С.С. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Міщенка В.П. 

 […] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Кур`ян К.І. та видати їй 

направлення на стажування до адвоката Хоменка С.М. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Кириченко Н.О. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Бузиної Н.В. 

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Марченко Н.І. 

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Марченко Н.І. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Чудновець І.С. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Дубовик Н.М. 

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Колійчука К.О. та 

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Замури Л.П. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Марченко Н.І. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Сахневич Н.І. та видати 



їй направлення на стажування до адвоката Грабової О.В. 

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Сірого О.В. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Гудзеватої Н.М. та 

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

 […] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Коваленка Д.А. та 

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Слєсаренка Я.В. та 

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

[…] 

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

їй направлення на стажування до адвоката Торбєєва М.О. 

[…] 

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

їй направлення на стажування до адвоката Селюха А.В. 

[…] 

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

направлення на стажування до адвоката Чикилевської О.В. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Коновал Р.О. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Гордієць В.С. 

[…] 

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

видати йому направлення на стажування до адвоката Підгорного К.Є. 

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Шалупні С.В. 

[…] 

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

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Гамор Н.В. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Скороботова 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 Стеценка О.О. про проходження стажування.  



[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Єкимова І.С. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Любенко І.Г.  про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Омельяненко Л.І. про проходження стажування.  

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Войніч О.П. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

Вирішили:. затвердити поточний звіт Смагіної Г.Ю. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: припинити стажування Гордійчука Т.В. 

 

По третьому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: звільнити Зіненко В.В.  від проходження стажування та видати їй свідоцтво про 

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

[…] 

Вирішили: звільнити Соболенко Т.В.  від проходження стажування та видати їй свідоцтво про 

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

 […] 

Вирішили: звільнити Михайлицьку А.Ю.  від проходження стажування та видати їй свідоцтво 

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

[…] 

Вирішили: звільнити Ющенка О.П.  від проходження стажування та видати йому свідоцтво про 

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

 



По четвертому питання порядку денного. 

[…] 

Вирішили: видати дублікат Гавриленку Ю.С. свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю у зв’язку з втратою. 

 

По п`я тому питанню порядку денного 

[…] 

Вирішили: внести відомості до ЄРАУ щодо помічника адвоката Кухти В.Б., яким є Сіренко І.А. 

[…] 

Вирішили: внести відомості до ЄРАУ щодо помічників адвоката Риженка О.С., якими є 

Шишкін О.В., Рябко С.О. 

 

По шостому питанню порядку денного 

[…] 

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

адвокатами безоплатної правової допомоги від 22 грудня 2017 року за результатами розгляду 

заяви Григоренко Т.І. на дії адвоката Кантура О.А. 

 

 

 

 

 

 

Голова Ради адвокатів 

Чернігівської області                                                          /Г.О.Якуба/ 

 

 

Секретар Ради адвокатів  

Чернігівської області                                                                                              /М.В.Овсяннік/ 

 


