
Витяг з протоколу № 105 

засідання Ради адвокатів Чернігівської області 

 

м. Чернігів                                                                                                  01 жовтня 2021 року 

 

Присутні: 10 членів Ради за списком 

 

Засідання Ради адвокатів Чернігівської області є повноважним. 

[…] 

 

1. Про стажування: 

 розгляд заяви на керівництво стажування Нагорного А.А. 

 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. 

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

адвокатською діяльністю. 

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

адвокатами безоплатної правової допомоги. 

4. Про збори та конференцію. 

5. Різне. 

 

 

По першому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: внести відомості відносно адвоката Нагорного А.А. до реєстру керівників 

стажування. 

[…] 

Вирішили: заслухати стажистів Браточкіна В.Г., Симана М.М., Сокол Н.М., Бессараб Т.І., 

Мірошниченка Д.Є., Святенка І.П., керівників стажування – Якубу Г.О., Радченка О.О., Шестак 

О.В., Гуца А.М., Росомаху М.О., Савицького І.О., 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 Браточкіна В.Г. про результати його стажування, звіт про оцінку 

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

на заняття адвокатською діяльністю після складання ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Радченка О.О. та видати Симану М.М. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після складання ним Присяги адвоката України.  

 

 

 



[…] 

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

стажування керівника стажування Шестака О.В. та видати Сокол Н.М. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після складання нею Присяги адвоката України.  

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Бессараб Т.І. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Гуца А.М. та видати Бессараб Т.І. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після складання нею Присяги адвоката України.  

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Мірошниченка Д.Є. про результати його стажування, звіт про 

оцінку стажування керівника стажування Росомахи М.О. та видати Мірошниченку Д.Є. 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після складання ним Присяги 

адвоката України. 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Святенка І.П. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Савицького І.О. та видати Святенку І.П. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після складання ним Присяги адвоката України.  

 […] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Менчиць Н.Є. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Верех А.М. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Бегеби М.А. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Овсянніка М.В.  

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Богдана Д.С. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Веремій Т.М.  

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Холоденко Н.О. та 

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

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Полевик Н.С.  

[…] 

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

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

[…] 

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

видати їй направлення на стажування до адвоката Данича О.С.  

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Борисова Д.О. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Єрашова Р.В. 

[…] 

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: затвердити поточний звіт Луцького О.В. про проходження стажування.  

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Кузюри Л.М. про проходження стажування.  

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Мельник М.Б. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Бондарчука Д.С. про проходження стажування.  

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

 

По другому питанню порядку денного. 

 

 

 



[…] 

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

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

[…] 

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

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України.  

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили:. вважати складеною Присягу адвоката України Данько У.В., вручити їй свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України.  

[…] 

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

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

 

По третьому питанню порядку денного. 

 

[…] 

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

адвокатами безоплатної правової допомоги від 30 вересня 2021 року за результатами розгляду 

скарги Дейнеги Л.О. щодо неналежного надання адвокатом Козіновою Г.О. безоплатної 

правової допомоги. 

 

По четвертому питанню порядку денного. 

 

[…] 

1. Вирішили: Скликати звітну 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. Різне. 

2. Провести звітну конференцію адвокатів Чернігівської області 13 листопада 2021 року об 

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

Полуботка, 22 (готель REIKARTZ Чернігів). 

3. Провести збори адвокатів по висуванню та обранню делегатів звітної конференції 

адвокатів Чернігівської області 05 листопада 2021 року о 17 годині за адресами:  



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

м. Ніжин м. Ніжин, вул. Шевченка, 20 

Ніжинський р-н                                      м. Ніжин, вул. Поліська, буд. 19 

Новгород-Сіверський р-н    смт Короп, вул. Кибальчича, буд. 12 

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

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

Чернігівський р-н    м. Чернігів, просп. Перемоги, 139 

Деснянський р-н 

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

Новозаводський р-н  

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

4. Затвердити наступний порядок денний зборів адвокатів Чернігівської області:  

1. Обрання делегатів звітної конференції адвокатів Чернігівської області, яка 

відбудеться 13 листопада 2021 року. 

2. Різне. 

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

забезпечення проведення зборів адвокатів Чернігівської області наступних осіб:  

Корюківський р-н  Загалець Олександр Миколайович  066 737 1158 

м. Ніжин                               Литовченко Дмитро Миколайович   068 193 7999 

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

Новгород-Сіверський р-н Єрмоленко Анатолій Анатолійович  095 001 3306 

м. Прилуки                            Чередніченко Олександр Миколайович  050 757 4110  

Прилуцький р-н                   Гавриленко Юрій Степанович  050 540 9921 

Чернігівський р-н  Гуц Анатолій Миколайович  093 681 3600 

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 один 

– п’ять адвокатів 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 звітної 

конференції адвокатів Чернігівської області 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/ 

 

 
 


