
Витяг з протоколу № 90 

засідання Ради адвокатів Чернігівської області 

 

м. Чернігів               10 липня 2020 року 

 

Присутні: 9 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; 

 затвердження індивідуальних планів стажування та видача направлень на 

стажування; 

 затвердження поточних звітів стажистів адвокатів. 

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

адвокатською діяльністю: Шипова І.І. 

4. Розгляд заяв про внесення даних до ЄРАУ про помічника адвоката Лопатки В.М. та 

видачі посвідчення помічнику адвоката Петровській А.М., про помічника адвоката 

Карети О.О. та видачі посвідчення помічника адвоката Сорокіну Е.І., про помічника 

адвоката Криворученка Д.П. та видачі посвідчення помічника адвоката Рощіній Д.П. 

5. Розгляд заяв адвокатів Руденко (Шипотіло) Д.С. та Овчарик (Ломакіна) В.К. про заміну 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю у зв’язку зі зміною прізвища. 

6. Затвердження висновку Комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання 

адвокатами безоплатної правової допомоги. 

7. Про збори та конференцію. 

8. Різне. 

 

По першому питанню порядку денного. 

 

[…] 

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

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

 

По другому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: заслухати стажистів Паншину І.В., Федяніна В.І., Мартиненка В.І., Пась Г.В., 

Кутову Т.В., Лисенка О.О., Рижого С.І., Гніденка А.В., Ткаченка Ю.В., Євтушенко О.Ю., 

Леляка Я.О., керівників стажування – Савицького І.О., Мошко М.М., Ляховця В.М., Зінченко 

Є.В., Мороза О.В., Завгороднього  М.М., Бондаренка П.В., Дворніченка М.М., Карася А.А., 

Єрмоленка А.А., 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 Паншиної І.В. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Савицького І.О. та видати Паншиній І.В. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Мошко М.М. та видати Федяніну В.І. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після складання ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Ляховця В.М. та видати Мартиненку В.І. свідоцтво про 

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

[…] 

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

керівника стажування Зінченко Є.В. та видати Пась Г.В. свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю після складання нею Присяги адвоката України. 

[…] 

Вирішили: перенести розгляд питання про затвердження звіту про результати стажування 

Бойко Т.В. на наступне засідання Ради адвокатів Чернігівської області. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Мороза О.В. та видати Кутовій Т.В. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після складання нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Завгороднього М.М. та видати Лисенку О.О. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Бондаренка П.В. та видати Рижому С.І. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після складання ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Дворніченка М.М. та видати Гніденку А.В. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Карася А.А. та видати Ткаченку Ю.В. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після складання ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Єрмоленка А.А. та видати Євтушенко О.Ю. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Росомахи М.О. та видати Леляку Я.О. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після складання ним Присяги адвоката України. 



 

[…] 

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

їй направлення на стажування до адвоката Іванюка Г.І. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Потапенко Є.Е. та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Бузакова О.Ю. 

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Клоусова Я.П. та 

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

 […] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Пушкарського С.С. та 

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Пашинної У.О. та 

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Плискань І.О. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Дворніченка М.М. 

 […] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Бобровного К.С. та 

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Бартка В.Ф. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Росомахи М.О. 

[…] 

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

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Волкова К.Д. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Білоус М.П. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Луценка Г.П. про проходження стажування.[…] 

[…] 

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

[…] 

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



[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Шевчука О.Ю. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Середи Р.С. про проходження стажування. 

[…] 

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

 […] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Кролєвцова О.Л. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: поновити стажування Блохи В.А. з 10 липня 2020 року. 

 

По третьому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: звільнити Шипова І.І. 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: внести відомості до ЄРАУ про помічника адвоката Лопатки В.М., яким є 

Петровська А.М 

[…] 

Вирішили: внести відомості до ЄРАУ про помічника адвоката Карети О.О., яким є  Сорокін 

Е.І. 

 

По п’ятому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: замінити свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю адвокату 

Руденко (Шипотіло) Д.С. у зв’язку зі зміною прізвища. 

[…] 



Вирішили: замінити свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю адвокату 

Овчарик (Ломакіній) В.К.  у зв’язку зі зміною прізвища. 

 

 

По шостому питанню порядку денного. 

 

[…] 

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

адвокатами безоплатної правової допомоги від 08 липня 2020 року за результатами розгляду 

заяви Редькіної Т.П. про заміну адвоката Самойленка М.Д. на іншого адвоката. 

[…] 

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

адвокатами безоплатної правової допомоги від 08 липня 2020 року за результатами розгляду 

заяви Деркача О.О. про заміну адвоката Костюченка В.К. на іншого адвоката. 

 

По сьомому питанню порядку денного. 

 

Вирішили: Скликати звітно-виборну конференцію адвокатів Чернігівської області з 

наступним порядком денним: 

1. Звіт Ради адвокатів Чернігівської області. 

2. Звіт Кваліфікаційно - дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області. 

3. Висновок Ревізійної комісії адвокатів Чернігівської області. 

4. Висновок представника адвокатів Чернігівської області у складі Ради адвокатів 

України. 

5. Висновок представника адвокатів Чернігівської області у складі Вищої кваліфікаційно 

- дисциплінарної комісії адвокатури. 

6. Затвердження штатного розпису та кошторису Ради адвокатів Чернігівської області. 

7. Затвердження штатного розпису та кошторису Кваліфікаційно - дисциплінарної комісії 

адвокатури Чернігівської області. 

8. Обрання Голови Ради адвокатів Чернігівської області, строк повноважень якої 

закінчується у 2021 році. 

9. Обрання членів Ревізійної комісії адвокатів Чернігівської області, строк повноважень 

яких закінчується у 2021 році. 

10. Різне. 

1. Провести звітно-виборну конференцію адвокатів Чернігівської області 22 серпня 2020 

року об 11 годині (початок реєстрації о 10 годині) за адресою: м. Чернігів, вулиця Гетьмана 

Полуботка, 22 (готель REIKARTZ Чернігів). 

2. Провести збори адвокатів по висуванню та обранню делегатів звітно-виборної 

конференції адвокатів Чернігівської області 14 серпня 2020 року о 17 годині за адресами: 

Бахмацький р-н    м. Бахмач, вул. Соборності, буд. 27 

Бобровицький р-н    м. Бобровиця, вул. Незалежності, 44 

Борзнянський р-н    м. Борзна, вул. Пантелеймона Куліша, 98 

Варвинський р-н    смт. Варва, вул. Шевченка, 36-А  

Городнянський р-н м. Городня, вул. Армійська, 12 

Ічнянський р-н     м. Ічня,  вул. Воскресінська, 17 

Козелецький р-н    смт. Козелець, вул. Соборності, 34 

Коропський р-н     смт. Короп, вул. Кибальчича, 12 

Корюківський р-н    м. Корюківка, вул. Шевченка, 83 

Куликівський р-н    смт. Куликівка, вул.Коцюбинського, 27 



Менський р-н     м. Мена, вул. Чернігівський шлях, 24-А 

Ніжинський р-н                                    смт. Ніжинське, вул. Польська, 19 

м. Ніжин     м. Ніжин, вул. Шевченка, 20 

Новгород-Сіверський р-н   м. Новгород-Сіверський, вул. Купців Сорокино, 25/1 

Носівський р-н     м. Носівка, вул. Центральна, 13 

Прилуцький р-н                                    м. Прилуки, вул. Садова 60/503 

м. Прилуки     м. Прилуки, вул. Вокзальна, 24   

Ріпкинський р-н    смт. Ріпки, вул. Короленка, 28 

Семенівський р-н    м. Семенівка, вул. Першотравнева, 2 

Сосницький р-н    смт. Сосниця, вул. Чернігівська, 15 

Срібнянський р-н                                 смт. Срібне, вул. Лесі Українки, буд. 2 

Сновський р-н     м. Сновськ, вул. Короленка, 18 

Талалаївський р-н смт. Талалаївка, вул. Леніна, буд. 125 

Чернігівський р-н    смт. Михайло Коцюбинське, вул. Горького буд. 57 

Деснянський р-н 

м. Чернігова     м. Чернігів, просп. Перемоги, 139 

Новозаводський р-н  

м. Чернігова     м. Чернігів, просп. Перемоги, 139   

 

       Затвердити наступний порядок денний зборів адвокатів Чернігівської області: 

1. Обрання делегатів звітно-виборної конференції адвокатів Чернігівської області, яка 

відбудеться 22 серпня 2020 року. 

2. Різне. 

 

5. Призначити відповідальними за реєстрацію та інші заходи з організаційно-технічного 

забезпечення проведення зборів адвокатів Чернігівської області наступних осіб: 

Бахмацький р-н  Зеленський Сергій Сергійович            068 152 7751 

Бобровицький р-н  Іванюк Геннадій Іванович   096 731 1050 

Борзнянський р-н  Кривошей Євгеній Володимирович 098 767 7744 

Варвинський р-н  Кабалик Сергій Володимирович  066 000 0511 

Городнянський р-н               Слєпченко Сергій Анатолійович                 093 873 5193 

Ічнянський р-н  Лишко Віктор Анатолійович  099 966 0927 

Козелецький р-н  Гуц Анатолій Миколайович              093 681 3600 

Коропський р-н                     Мальцева Дарина Михайлівна              068 085 7781  

Корюківський р-н  Загалець Олександр Миколайович  066 737 1158 

Куликівський р-н   Котенок Андрій Петрович   093 115 7032 

Менський р-н             Омельяненко Лариса Іванівна   066 995 9736 

Ніжинський р-н                    Дроб’язко Оксана Олегівн                            097 800 4425 

м. Ніжин   Литовченко Дмитро Миколайович  068 193 7999 

Новгород-Сіверський р-н Костюченко Владислав Костянтинович 050 748 0448 

Носівський р-н   Левченко Генадій Володимирович             097 332 9211 

Прилуцький р-н                     Гавриленко Юрій Степанович                    050 540 9921 

м. Прилуки   Чередніченко Олександр Миколайович 050 757 4110 

Ріпкинський р-н  Кушнеренко Євген Юрійович  099 772 7734 

Семенівський р-н  Куролес Микола Григорович  097 397 0494 

Сосницький р-н  Єрмоленко Анатолій Анатолійович 097 719 1693 

Срібнянський р-н                  Солдатов Олександр Олександрович         099 203 2808 

Сновський р-н  Лизак Григорій Григорович               097 775 7215 

Талалаївський р-н                Лупейко Олександр Васильович                   050 574 2185 



Чернігівський р-н  Єзута Катерина Сергіївна        093 6327646 

Деснянський р-н 

м. Чернігова  Якуба Галина Олександрівна       093 062 7875 

Новозаводський р-н 

м. Чернігова  Кінебас Олексій Михайлович          097 743 1869 

Ці особи посвідчують факт реєстрації та правильність відомостей у реєстраційних 

списках на загальних зборах та у разі необхідності складають довідки (якщо прийшло тільки 1 

або 2 адвоката на збори від району). 

6. Керівником групи реєстрації визначити Шолох Ольгу Володимирівну (свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю 000002 від 28.03.2014, адреса робочого місця адвоката: 

м. Чернігів, вул. П'ятницька, буд. 32, кв. 1). 

7. Направити прийняте Радою адвокатів Чернігівської області рішення про скликання 

звітно-виборної конференції адвокатів Чернігівської області до Секретаріату Ради адвокатів 

України (секретаріату Національної асоціації адвокатів України). 

 

 

По восьмому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: звільнити адвоката Манойлика Д.В. від сплати щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування за 2020 рік. 

 

[…] 

Вирішили: надати право користування нежитловим приміщенням, що знаходиться за 

адресою: м. Прилуки, вул. Вокзальна, 24 адвокату Кантуру О.А. 

 

[…] 

Вирішили: надати право користування нежитловим приміщенням, що знаходиться за 

адресою: м. Прилуки, вул. Вокзальна, 24 адвокату Карпенку В.К. 

 

 

 

  

Голова Ради адвокатів  

Чернігівської області        /Г.О. Якуба/ 

  

 

Секретар Ради адвокатів 

Чернігівської області        /М.В. Овсяннік/ 

 

 

 


