
 

Витяг з протоколу № 60 

засідання Ради адвокатів Чернігівської області 

 

м. Чернігів           30 березня 2018 року 

 

Присутні: 11 членів Ради за списком 

 

Засідання Ради адвокатів Чернігівської області є повноважним. 

Вирішили: затвердити наступний порядок денний засідання Ради адвокатів Чернігівської 

області: 

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; 

• розгляд заяви на керівництво стажування: Приходька С.О.; 

• затвердження індивідуальних планів стажування та видача направлень на 

стажування; 

• затвердження поточних звітів стажистів адвокатів; 

• припинення стажування Ютіна І.М. 

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

адвокатською діяльністю Мартиновської З.І. 

4. Розгляд заяви адвоката  Колтунової О.В щодо видачі їй дублікату свідоцтва про право 

на заняття адвокатською діяльністю у зв’язку  з втратою свідоцтва. 

5. Затвердження складу Комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання 

адвокатам безоплатної правової допомоги. 

6. Різне. 

По першому питанню порядку денного. 

 

[…] 

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

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Гришка Л.М., вручити йому 

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Алдошиної П.В., вручити їй 

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

[…] 



Вирішили:. вважати складеною Присягу адвоката України Домітращук І.М., вручити їй 

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

[…] 

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

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Калітника О.І., вручити йому 

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

По другому питанню порядку денного. 

[…] 

Вирішили: заслухати стажистів Чуйка А.В., Самійлика М.В., Старінського О.С., Бовчуновську 

С.О., Здольника О.В., Філоненка С.С., Санькова Ю.В., Становова Ю.В., Качура С.В., 

Компанець Н.М., Ковтонюк Ю.А., Тітаренко Т.В., Марковича А.Ю. керівників стажування – 

Логвіна С.А., Дворніченка М.М., Гуца М.В., Стреж В.А., Якубу Г.О., Допу В.І., Грабову О.В., 

Фесюка М.І., Мороза О.В. 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 Чуйка А.В.  про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Логвіна С.А. та видати Чуйку А.В. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Дворніченка М.М. та видати Самійлику М.В. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Гуца М.В. та видати Старінському О.С. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Гуца М.В. та видати Філоненку С.С. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Стреж В.А.  та видати Бовчуновській С.О. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Стреж В.А. та видати Здольнику О.В. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Якуби Г.О. та видати Санькову Ю.В. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 



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

стажування керівника стажування Допи В.І.  та видати Качуру С.В. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Допи В.І.  та видати Станововій Ю.В. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Грабової О.В.  та видати Компанець Н.М. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Грабової О.В. та видати Ковтонюк Ю.А. свідоцтво про 

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

[…] 

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

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

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Мороза М.І.  та видати Марковичу А.Ю. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

Вирішили: внести відомості відносно адвоката Приходька С.О. до реєстру керівників 

стажування. 

[…] 

Вирішили: припинити стажування Ютіна І.М. в зв’язку з поданням стажистом заяви про 

припинення стажування. 

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: відмовити Алєксєєвій І.О. у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю без проходження стажування. Відповідно до п. 11.1. Положення про організацію та 

порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 03.02.2017 № 6, 

зі змінами внесеними рішенням Ради адвокатів України від 16.02.2017 № 39 від проходження 

стажування звільняються особи, які на день звернення із заявою про допуск до складення 

кваліфікаційного іспиту мають стаж роботи помічника адвоката не менше одного року за 

останні два роки. 

[…] 

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

видати їй направлення на стажування до адвоката Харченка Б.І. 



 

[…] 

Вирішили:. затвердити індивідуальний план проходження стажування Трухіної О.О. та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Пономаренка А.С. 

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Мошко М.М. 

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Гречко Н.В. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Різка М.О. та видати їй 

направлення на стажування до адвоката Щербака О.В. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Кульгейко Л.Ю. та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Кушнеренка Є.Ю. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Кулініч К.В. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Поди О.А. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Кебкала В.Г. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Матвієнка В.М 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Ісакова Д.Г. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Яковлева А.Л. 

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Лєскова В.О. 

[…] 

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

його направлення на стажування до адвоката Грабової О.В. 

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Шолох О.В. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Дарагана О.С. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Фасти Є.М. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Щербака І.І. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Лутай Н.М. 

[…] 



Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Коваленка Р.О. та 

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Нікітіна А.С. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Кінебаса О.М. 

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Греськів З.Г. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Скуміна М.Г. 

[…] 

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

видати їй направлення на стажування до адвоката Скуміна М.Г. 

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Скуміна М.Г. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Кравченка Р.М. та 

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Єнько Т.О. та видати їй 

направлення на стажування до адвоката Допи В.І. 

[…] 

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

їй направлення на стажування до адвоката Зазимко Є.Г. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Чернецького О.Я. та 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Руденка П.С. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили:. затвердити поточний звіт Романюк Т.І. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Колійчука К.О. про проходження стажування. 

[…] 



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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Хайтова П.В.  про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили:. затвердити поточний звіт Керноз К.Г. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Гаджиєва Р.Ф. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 



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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Ястреб Т.І. про проходження стажування. 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Конюшка Д.Б. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Оліфір К.М. про проходження стажування. 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Книш Н.І. про проходження стажування. 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Ковалевського Р.В. про проходження стажування. 

По третьому питанню порядку денного. 

[…] 

Вирішили: відкласти розгляд заяви Мартиновської З.І. про видачу їй свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування до наступного засідання  Ради. 

По четвертому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: видати дублікат свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю адвокату 

Колтуновій О.В.  у зв’язку з втратою. 

По п’ятому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: сформувати Комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання 

адвокатами безоплатної правової допомоги у складі голови Комісії, заступника голови, 

секретаря та двох членів Комісії. 

[…] 

Вирішили: призначити головою Комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання 

адвокатами безоплатної правової допомоги адвоката Романченка О.П. 

[…] 

Вирішили: призначити заступником голови Комісії з оцінювання якості, повноти та 

своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги адвоката Гуца М.В. 

[…] 

Вирішили: призначити секретарем Комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності 

надання адвокатами безоплатної правової допомоги адвоката Кравченка В.М. 

[…] 

Вирішили:. призначити членом Комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання 

адвокатами безоплатної правової допомоги адвоката Дмитренка О.М. 

[…] 

Вирішили: призначити членом Комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання 

адвокатами безоплатної правової допомоги Гавриленко Ю.С. 

 

 

 



По шостому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: інформацію зазначену в заяві адвоката Аландаренко І.А. прийняти до відома та 

викликати адвоката Аландаренко І.А. на наступне засідання Ради для дачі пояснень з приводу 

повідомлення Максімової Ж.В. 

 

 

 

Голова Ради адвокатів 

Чернігівської області                                                          /Г.О.Якуба/ 

 

 

Секретар Ради адвокатів  

Чернігівської області                                                                                              /М.В.Овсяннік/ 
 


