
Витяг з протоколу № 103 

засідання Ради адвокатів Чернігівської області 

 

м. Чернігів                                                                                                  30 липня  2021 року 

 

Присутні: 11 членів Ради за списком 

 

Засідання Ради адвокатів Чернігівської області є повноважним. 

[…] 

 

1. 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; 

 розгляд заяви про припинення стажування. 

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

адвокатською діяльністю. 

3. Розгляд заяв про звільнення від стажування Миронової О.Д., Харицької А.М.,     

Бєлощук К.О. 

4. Розгляд заяви адвоката Гладченко (Марченко) А.В. про заміну свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю. 

5. Розгляд заяви адвоката Шахрайчука С.Г.  про видачу дублікату свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю. 

6. Розгляд заяви про внесення даних до ЄРАУ про помічника адвоката Зеленського С.С. 

та видачі посвідчення помічника адвоката Гришко І.Ю.; про помічника адвоката 

Васильєва О.М. та видачі посвідчення помічника адвоката Омельченко П.Д. 

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

адвокатами безоплатної правової допомоги. 

8. Про збори та конференцію. 

9. Різне. 

 

 

По шостому питанню порядку денного. 

 

[…] 

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

адвокатами безоплатної правової допомоги від 29 січня 2021 року за результатами розгляду 

скарги Павленко Н.О. щодо неналежного надання адвокатом Самойленком М.Д. безоплатної 

правової допомоги. 

[…] 

Вирішили: заслухати стажистів Панасенка А.М., Юркову Ю.В., Березовську А.О., Калюжко 

А.О., Білякович І.М., Брязкуна В.Ф., керівників стажування – Матвієнка В.М., Данича О.С., 

Якубу Г.О., Лутай Н.М., Овсянніка М.В., Верех А.М., 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 Панасенка А.М. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Матвієнка В.М. та видати Панасенку А.М. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Данича О.С. та видати Юрковій Ю.В. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після складання нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Лутай Н.М. та видати Калюжко А.О. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після складання нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Якуби Г.О. та видати Березовській А.О. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після складання нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Овсянніка М.В. та видати Білякович І.М. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Верех А.М. та видати Брязкуну В.Ф. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після складання ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

їй направлення на стажування до адвоката Селюха А.В. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Мельник М.Б. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Кашуби М.О. 

[…] 

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

видати їй направлення на стажування до адвоката Кашуби М.О. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Копили Я.В. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Аніщенка О.Г. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Бондарчука Д.С. та 

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

[…] 

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

видати їй направлення на стажування до адвоката Савицького І.О. 

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Завгороднього М.М. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Щебетенка С.В. та 

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

[…] 



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

йому направлення на стажування до адвоката Бузакова О.Ю. 

[…] 

Вирішили:. затвердити індивідуальний план проходження стажування Кузюри Л.М. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Данича О.С. 

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Карася А.А. 

[…] 

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

їй направлення на стажування до адвоката Лутай Н.М. 

 […] 

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

видати йому направлення на стажування до адвоката Ковальчука О.О. 

[…] 

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

видати йому направлення на стажування до адвоката Веремій Т.М. 

[…] 

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

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Мірошниченка Д.Є. про проходження стажування. 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Святенка І.П. про проходження стажування. 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Гримальського А.Ю. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Іванової Г.П. про проходження стажування. 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Олексюк Є.А. про проходження стажування.[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Кравченко К.С. про проходження стажування. 

[…] 

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



[…] 

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

[…] 

Вирішили: припинити стажування Сергєєвої Т.В. у зв’язку з поданням стажистом заяви про 

припинення стажування з 25 червня 2021 року. 

[…] 

Вирішили: призначити адвоката Гуца А.М. керівником стажування стажиста Бессараб Т.І. з 

30 липня 2021 року для подальшого проходження стажуванння. 

 

По другому питанню порядку денного. 

 

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Маншиліної К.О., вручити їй 

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

[…] 

Вирішили:. вважати складеною Присягу адвоката України Лавської Т.М., вручити її свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

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

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

 

По третьому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: звільнити Миронову О.Д. від проходження стажування та видати їй свідоцтво про 

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

[…] 

Вирішили: звільнити Харицьку А.М. від проходження стажування та видати їй свідоцтво про 

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

[…] 

Вирішили: відкласти розгляд заяви Бєлощук К.О. про видачу свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю без проходження стажування на наступне засідання Ради для 

додаткового вивчення поданих документів. 

 

По четвертому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: замінити свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю адвокату 

Гладченко (Марченко) А.В. у зв’язку зі зміною прізвища. 

 



По п’ятому питанню порядку денного. 

 

[…]відмовити Шахрайчуку Сергію Георгійовичу у видачі дублікату свідоцтва про право 

на заняття адвокатською діяльністю № 220 від 02.08.2002 року.  

 

По шостому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: внести відомості до ЄРАУ про помічника адвоката Зеленського С.С., якою є 

Гришко І.Ю. 

 

[…] 

Вирішили: внести відомості до ЄРАУ про помічника адвоката Васильєва О.М., якою є 

Омельяненко П.Д. 

 

По сьомому питанню порядку денного. 

 

[…] 

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

адвокатами безоплатної правової допомоги від 28 липня 2021 року за результатами розгляду 

скарги Боровкової (Пушенко) І.М. щодо неналежного надання адвокатом Котенком А.П. 

безоплатної правової допомоги. 

 По восьмому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили:  
1. Скликати звітну конференцію адвокатів Чернігівської області. 

2. Дату, час та місце проведення конференції визначити додатково, про що прийняти 

відповідне рішення. 

3. Затвердити наступний порядок денний конференції: 

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. Різне. 

4. Звернутися до Ради адвокатів України з метою затвердження квоти представництва, 

порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів Чернігівської області та з 

проханням зазначити у рішенні про скликання конференції що: «Секретаріат Ради адвокатів 

України, Національної асоціації адвокатів України формує списки адвокатів регіону, за даними 

Єдиного реєстру адвокатів України, для участі у зборах та Конференції за відповідним 

зверненням ради адвокатів регіону. Рада адвокатів регіону зобов’язана не пізніше наступного 

дня після прийняття рішення Радою адвокатів Чернігівської  області, але не пізніше ніж за 

місяць до проведення конференції направити електронною поштою до Секретаріату Ради 



адвокатів України (секретаріату Національної асоціації адвокатів України) відомості про час, 

місце і дату проведення Конференції та зборів адвокатів по висуненню та обранню делегатів 

Конференції (протокол засідання ради адвокатів регіону) для формування списків адвокатів 

регіону, за даними Єдиного реєстру адвокатів України, для участі у зборах і Конференції та 

оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України». 

5. Направити прийняте Радою адвокатів Чернігівської області рішення про проведення 

конференції до Секретаріату Ради адвокатів України (секретаріату Національної асоціації 

адвокатів України) 
 

  

Голова Ради адвокатів  

Чернігівської області        /Г.О. Якуба/ 

  

 

Секретар Ради адвокатів 

Чернігівської області        /М.В. Овсяннік/ 

 

 
 


