
 

Витяг з протоколу № 59 

засідання Ради адвокатів Чернігівської області 

 

м. Чернігів                                                                                           16 березня  2018 року 

 

Присутні: 13 членів Ради за списком 

 

Засідання Ради адвокатів Чернігівської області є повноважним. 

Вирішили: затвердити наступний порядок денний засідання Ради адвокатів Чернігівської 

області : 

1. Обрання секретаря Ради адвокатів Чернігівської області. 

2. Призначення голів комітетів та комісій, що входять в структуру Ради. 

3. 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: Дуденок О.О., Матвієнка В.М., 

Колесника В.П., Щербака О.В., Пономаренко А.С. 

 затвердження індивідуальних планів стажування та видача направлень на 

стажування; 

 затвердження поточних звітів стажистів адвокатів. 

4. Прийняття присяги адвоката України та вручення свідоцтв про право на заняття 

адвокатською діяльністю. 

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

адвокатською діяльністю: Домітращук І.М., Алдошиної П.В., Нізоли Н.М. 

6. Розгляд заяви адвоката Рябовол С.В про конфлікт між адвокатами. 

7. Різне. 

По першому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: обрати Секретарем Ради адвокатів Чернігівської області Овсянніка М.В. 

 

 

По другому питанню порядку денного. 

[…] 

Вирішили: призначити  головою Комітету захисту прав адвокатів Пономаренка А.С. 

[…] 

Вирішили: призначити головою Комітету з організації та контролю стажування Могілевець 

О.С. 

[…] 

Вирішили: призначити головою Комітету з підвищення кваліфікації, науково-методичної та 

консультативної роботи, інформаційного ресурсу Овсянніка М.В. 

[…] 

Вирішили: призначити членом Комітету з підвищення кваліфікації, науково-методичної та 

консультативної роботи, інформаційного ресурсу Литовченка Д.М. 

 

[…] 



Вирішили: призначити членом Комітету з підвищення кваліфікації, науково-методичної та 

консультативної роботи, інформаційного ресурсу Чередніченка О.М. 

[…] 

Вирішили: призначити головою Комітету з організації заходів та соціальної допомоги Негоду 

С.Л. 

[…] 

Вирішили:. призначити членом Комітету з організації заходів та соціальної допомоги Шолох 

О.В. 

[…] 

Вирішили: призначити головою Комітету з правової освіти населення Чикилевську О.В. 

[…] 

Вирішили: призначити відповідальним за роботу Комісії з оцінювання якості, повноти та 

своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги Гуца А.М. 

[…] 

Вирішили: призначити відповідальним за роботу Комісії з оцінювання якості, повноти та 

своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги Єрмоленка А.А. 

[…] 

Вирішили: питання про визначення кількісного складу Комісії з оцінювання якості, повноти 

та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги відкласти до наступного 

засідання Ради адвокатів Чернігівської області. 

 

По третьому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: заслухати стажистів Вторих А.В., Скороботова Є.А., Іванова В.В., Гришка Л.М., 

Стеценка О.О., Тимченка С.М., Рудак О.В., Калітника О.С керівників стажування – Богданову 

І.Д., Бузину Н.В., Поду О.А., Єфименко І.О., Негоду С.Л., Максімову Ж.В., 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 Вторих А.В.  про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Богданової І.Д. та видати Вторих А.В. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Бузиної Н.В. та видати Скроботову Є.А. свідоцтво про 

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

[…] 

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

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

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Негоди С.Л. та видати Стеценку О.О. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 



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

стажування керівника стажування Єфименко І.О. та видати Гришку Л.М. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Максімової Ж.В.  та видати Тимченка С.М. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Максімової Ж.В. та видати Рудак О.В. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Сергієнка А.М. та видати Калітнику О.С. свідоцтво про 

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

[…] 

Вирішили: внести відомості відносно адвокатів Дуденок О.О., Матвієнка В.М., Колесника 

В.П., Щербака О.В. та Пономаренка А.С. до реєстру керівників стажування.[…] 

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Богданової І.Д.  

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Торканєвського Д.В. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Дрозд В.І 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Позняк К.Ю. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Дрозд В.І. 

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Томилка М.М. 

[…] 

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

видати йому направлення на стажування до адвоката Томилка М.М. 

[…] 

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

його направлення на стажування до адвоката Миланича А.М. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Баули Т.П. та видати 

його направлення на стажування до адвоката Миланича А.М. 

[…] 

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

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

[…] 

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

їй направлення на стажування до адвоката Подалюки В.О. 

[…] 



Вирішили:. затвердити індивідуальний план проходження стажування Ковальчук Т.А. та 

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Дроган Л.В. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Колесника В.П. 

[…] 

Вирішили: : затвердити індивідуальний план проходження стажування Сакун І.А. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Дуденко О.О. 

[…] 

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

його направлення на стажування до адвоката Карася А.А. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Макарчука В.П. та 

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Антоненка І.Є. та 

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Мошко М.М. 

[…] 

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

видати йому направлення на стажування до адвоката Мошко М.М. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Демчук Є.В. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Луєнка Ю.В. 

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Литвиненко Д.Г. та 

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

[…] 

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

видати йому направлення на стажування до адвоката Єрмоленка А.А. 

[…] 

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

їй направлення на стажування до адвоката Єрмоленка А.А. 

[…] 

Вирішили: відкласти розгляд питання щодо затвердження індивідуального плану 

проходження стажування Павленка С.В. і видачі йому направлення на стажування до 

адвоката Лєскова В.О. до наступного засідання Ради адвокатів Чернігівської області для 



підтвердження факту складання Павленком С.В. кваліфікаційного іспиту. 

[…] 

Вирішили: відмовити Кебкал В.Г. у видачі направлення на стажування до адвоката 

Матвієнка В.М. 

[…] 

Вирішили:. відмовити Кулініч К.В. у видачі їй направлення на стажування до адвоката 

Максімової Ж.В у зв’язку з відсутністю стажу роботи у галузі права не менше 2-х (двох) років. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Севост`янова С.С. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Нагорнюк Ю.С.  про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Карлаша Ю.І.  про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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



[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Перепелиці С.Г. про проходження стажування. 

[…] 

Вирішили : затвердити поточний звіт Зайцевої М.Ю. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Шеховцова Є.С. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Шимко М.Ю. про проходження стажування. 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Бордакової Т.О. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Фоменко І.І. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

 

По четвертому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Кравченко І.А., вручити їй 



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

[…] 

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

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

[…] 

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

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Циб О.В., вручити йому свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Коршок О.Г., вручити їй свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Жидкого А.М., вручити йому 

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Тищенко А.О., вручити їй 

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

[…] 

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

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Ізмайлов Д.Л., вручити йому 

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Кириченко Ю.Ю., вручити їй 

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

[…] 

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

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

[…] 

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

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

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

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



[…] 

Вирішили:. вважати складеною Присягу адвоката України Кондратової А.М., вручити їй 

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

[…] 

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

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

[…] 

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

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

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

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Борисенка І.П., вручити йому 

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Данічевої Н.О., вручити їй 

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Коваль О.С., вручити їй свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Новик М.С., вручити йому 

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 



Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Тимченка С.М., вручити йому 

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

[…] 

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

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

 

По п’ятому питанню порядку денного 

 

[…] 

Вирішили: звільнити Домітращук І.М. від проходження стажування та видати їй свідоцтво 

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили:  звільнити Нізолу Н.М.  від проходження стажування та видати їй свідоцтво про 

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

По шостому питанню порядку денного 

 

[…] 

Вирішили: інформацію зазначену у заяві адвоката Рябовол С.В про конфлікт між адвокатами 

прийняти до відома. 

 

Голова Ради адвокатів 

Чернігівської області                                                          /Г.О.Якуба/ 

 

 

Секретар Ради адвокатів  

Чернігівської області                                                                                              /М.В.Овсяннік/ 

 


	По другому питанню порядку денного.

