
 

Витяг з протоколу № 61 

засідання Ради адвокатів Чернігівської області 

 

м. Чернігів                                                                                            27 квітня 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. 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 заяв на керівництво стажування: Чікової Т.А., Масловської В.Б., Серкіна 

К.Ю., Атавіна О.С. 

 затвердження індивідуальних планів стажування та видача направлень на 

стажування; 

 затвердження поточних звітів стажистів адвокатів; 

 поновлення стажування: Турянської А.Я. 

 припинення стажування: Фурсія С.О. 

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

адвокатською діяльністю: Мартиновської З.І., Павліченко С.І., Індутного-Шматька 

С.М. 

4. Розгляд заяви адвоката Холл (Гузій) А.Р щодо зміни свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю у зв’язку  зі зміною прізвища. 

5. Розгляд заяви щодо внесення даних до ЄРАУ про помічника адвоката Серкіна К.Ю та 

видачі посвідчення помічника адвоката Забари М.Р. 

6. Висновок комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатської 

послуг. 

7. Різне. 

По першому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Чуйка А.В., вручити йому свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

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

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

[…] 

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

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

 



[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Скроботова Є.А., вручити йому 

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Тітаренко Т.В., вручити їй 

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Марковича А.Ю., вручити йому 

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

 

По другому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: заслухати стажистів Карету О.О., Бороду А.В., Кицюка В.П., Єкимова І.С., 

Онищенко М.В., Любенка І.Г., Жовтан І.В., Рафальського М.Л., Сердюк І.О., Омельяненко Л.І., 

Войніч О.П., Ковальчука В.О., Смагіну Г.Ю., Драбиногу С.М., Шульєву Т.Л.. керівників 

стажування – Душина А.В., Логвіна С.А., Гуца М.В., Баранова О.В., Завгороднього М.М., 

Селюха А.В., Верешу Р.В., Сергієнка А.М., Єрмоленка А.А., Підгорного К.Є., Степаненка Р.О., 

Фесика І.А., Хоменка С.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 Карети О.О. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Душина А.В. та видати Кареті О.О. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

 



[…] 

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

стажування керівника стажування Душина А.В. та видати Бороді А.В. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

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

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

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

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Баранова О.В. та видати Онищенко М.В. свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Любенка І.Г. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Завгороднього М.М. та видати Любенку І.Г. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Селюха А.В. та видати Жовтан І.В. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

оцінку стажування керівника стажування Вереши Р.В. та видати Рафальському М.Л. свідоцтво 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Сергієнка А.М. та видати Сердюк І.О. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Омельяненко Л.І. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Єрмоленка А.А. та видати Омельяненко Л.І. свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Войніч О.П. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Підгорного К.Є. та видати Войніч О.П. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Степаненка Р.О. та видати Ковальчуку В.О. свідоцтво про 

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

[…] 



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

стажування керівника стажування Фесика І.А. та видати Смагіній Г.Ю. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Хоменка С.М. та видати Драбинозі С.М. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Шульєву Т.Л. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Хоменка С.М. та видати Шульєвій Т.Л. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

Вирішили:. продовжити проходження стажування Рубашки А.С. на два місяці, внаслідок 

невиконання індивідуального плану проходження стажування ( не подання стажистом всіх 

поточних звітів), затвердженого рішенням Ради адвокатів Чернігівської області № 53 від 27 

жовтня 2017 року, та неможливістю здійснювати адвокатську діяльність самостійно, 

встановлену за результатами оцінки стажування.  

[…] 

Вирішили: внести відомості відносно адвоката Чікової Т.А. до реєстру керівників стажування. 

[…] 

Вирішили: внести відомості відносно адвоката Масловської В.Б. до реєстру керівників 

стажування. 

[…] 

Вирішили: внести відомості відносно адвоката Серкіна К.Ю. до реєстру керівників стажування. 

[…] 

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

стажування. 

[…] 

Вирішили: поновити стажування Турянської А.Я.  з 11 квітня 2018 року. 

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Манжай С.Б. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Сергієнка А.М. 

[…] 

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

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

[…] 

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

їй направлення на стажування до адвоката Бузакова О.Ю. 

[…] 



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

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

[…] 

Вирішили:. затвердити індивідуальний план проходження стажування Салюк М.І. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Яковлева А.Л. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Приходько О.М. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Стовпового С.Г. 

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Васильєва О.М. та 

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

[…] 

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

направлення на стажування до адвоката Чікової Т.А. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Філоненко Н.І. та 

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

[…] 

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

його направлення на стажування до адвоката Святної О.В. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Бавріної І.М. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Масловської В.Б. 

[…] 

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

видати їй направлення на стажування до адвоката Масловської В.Б. 

[…] 

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

видати їй направлення на стажування до адвоката Масловської В.Б. 

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Вереши Р.В. 

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Хоменка С.М. 

[…] 

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

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

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Селюха А.В. 

[…] 



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

йому направлення на стажування до адвоката Фесюка М.І. 

[…] 

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

видати йому направлення на стажування до адвоката Литовченка Д.М. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Щербань Л.А. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Замури Л.П. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Коновал Р.О. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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



[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Шуляк 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 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 Яцун В.М. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Позняка К.Ю. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 
Вирішили: затвердити поточний звіт Ганжи А.О. про проходження стажування. 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Баули Т.П. про проходження стажування. 

 



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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Стороженка Д.О. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Литвиненка Д.Г. про проходження стажування. 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Рубашки А.С. про проходження стажування. 

 

По третьому питанню порядку денного. 

[…] 

Вирішили: залишити без розгляду заяву Павліченко С.І. про звільнення від проходження 

стажування та видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

[…] 

Вирішили: звільнити Мартиновську З.І. від проходження стажування та видати їй свідоцтво 

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

[…] 

Вирішили:. звільнити Індутного-Шматька С.М.  від проходження стажування та видати йому 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги 

адвоката України. 

По четвертому питанню порядку денного. 

[…] 

Вирішили: замінити свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю адвокату Холл 

(Гузій) А.Р. у зв’язку зі зміною прізвища. 

По п’ятому питанню порядку денного. 

[…] 

Вирішили: внести відомості до ЄРАУ щодо помічника адвоката Серкіна К.Ю., яким є Забара 

М.Р. 

По шостому питанню порядку денного. 

[…] 

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

адвокатами безоплатної правової допомоги від 26 квітня 2018 року за результатами розгляду 

заяви Міроненка А.Ю. на дії адвоката Яременка М.М. 

По сьомому питанню порядку денного.[…] 

Вирішили: інформацію повідомлену адвокатом Аландаренко І.А. прийняти до відома. 

Голова Ради адвокатів 

Чернігівської області                                                          /Г.О.Якуба/ 

 

 

Секретар Ради адвокатів  

Чернігівської області                                                                                              /М.В.Овсяннік/  



 


