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Адвокатура України як професійна спі�
льнота пройшла нелегкий шлях станов�
лення. За часів Радянського Союзу діяль�
ність адвокатури відбувалася відповідно 
до Положення про адвокатуру. Після роз�
паду СРСР було прийнято перший в істо�
рії України Закон «Про адвокатуру», який 
дав адвокатам довгоочікувану свободу від
впливу державних інституцій. Проте єдину
професійну організацію адвокатській спі�
льноті надав Закон України «Про адвока�
туру та адвокатську діяльність» № 5056�17
від 05.07.2012р.

У 2012 році відбулась Установча Кон�
ференція адвокатів Херсонщини. Вперше в
історії незалежної України адвокати обрали
регіональний орган адвокатського само�
врядування – Раду адвокатів Херсонської
області, яка здійснює адвокатське само�
врядування, представляє адвокатів регіону,
підвищує їхню кваліфікацію, сприяє забез�
печенню гарантій діяльності та захисту
професійних і соціальних прав адвокатів,
утворює комітети, забезпечує на І рівні
ведення Єдиного реєстру, організовує про�
ходження стажування для отримання сві�
доцтва про право на заняття адвокатською
діяльністю, приймає Присягу адвоката Ук�
раїни, видає свідоцтва про право на за�
няття адвокатською діяльністю. 

Головою Ради адвокатів Херсонської
області на Установчій Конференції було
обрано Інну Мокіну, яка працює в Адвока�
турі з 1987 року. В 1996 році вона органі�
зувала адвокатське об'єднання «Херсонська
колегія адвокатів», яке очолює і сьогодні.
Пропрацювавши багато років у складі Ква�
ліфікаційно�дисциплінарної комісії адво�
катури Херсонської області, у 2011 Інна
Мокіна стала головою Кваліфікаційно�дис�
циплінарної комісії Херсонської області. 

Національною асоціацією адвокатів Ук�
раїни Інну Мокіну нагороджено орденом
«Видатний адвокат України». За багато�
річну адвокатську діяльність щодо захисту
інтересів Української православної церкви
нагороджена орденами Різдва Христова,
Рівноапостольного князя Володимира,
Святої Великомучениці Варвари. Професій�
ними здобутками є виграні складні цивіль�
ні та гучні кримінальні справи, виправду�
вальні вироки, звільнені з�під варти люди,
збережені долі та відновлені репутації.
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The Bar of Ukraine as a professional com�
munity has passed through thorny develop�
ment path. In Soviet times, advocacy was
carried out according to the Bar Regulation.
After the USSR dissolution, the first in Uk�
rainian history Law «On the Bar of Ukraine»
was adopted. It gave lawyers a long�awaited
freedom from the influence of state institu�
tions. However, only the Law of Ukraine «On
the Bar and Advocacy» as of July 5, 2012,
No 5056�07 provided the single professional
organization for the lawyers’ community.

In 2012, the Founding Conference of advo�
cates of Kherson region was held. For the
first time in the history of independent
Ukraine, lawyers had elected local authority
of advocates' self�government, which was
the Council of Advocates of Kherson Region.
It conducts advocates' self�government, rep�
resents the lawyers of the region, trains
them, helps to guarantee the performance
and protection of lawyers' professional and
social rights, forms committees, provides
the first level of running of the Single regis�
ter, arranges an internship for license to
practice law, issues licenses to practice law,
and lawyers swear the oath of the Lawyer of
Ukraine to the Council.

Inna Mokina was elected as a chairman of
the Council of Advocates of Kherson Region
at the Founding Conference. She has been
working as a lawyer since 1987. In 1996,
Inna organized the Bar Association «Kherson
College of Lawyers», head of which she has
been for all these years. After working as a
member of the Qualification Disciplinary
Bar Commission of Kherson region for many
years, Inna Mokina became a head of the
Qualification Disciplinary Bar Commission
of Kherson region in 2011.

The National Association of Advocates 
of Ukraine awarded Inna Mokina the Order
«The Outstanding Lawyer of Ukraine». For
many years of advocacy in the field of protec�
tion of interests of the Ukrainian Orthodox
Church Inna Mokina was awarded the Order
of Christ Birth, the Order of the Holy Great
Prince Volodymyr Equal of the Apostles, the
Order of the Great Martyr St. Barbara. Her
professional achievements are won complex
civil and famous criminal cases, the acquit�
tals, people released from custody, saved
fates, and restored reputations.

ADADVVOCOCAATES’ SELF�GOTES’ SELF�GOVERNMENT OF KHERSON REGIONVERNMENT OF KHERSON REGION

Майстер�класс адвокатської
майстерності з Я.П.Зейканом

Advocacy workshop with Y.Zeikan

Форум «Таврійські зорі» в Херсоні
Forum «Tavriiski zori» in Kherson



Заступником голови Ради адвокатів Херсонської
області обрано адвоката Смельську Валерію Васи�
лівну, яка в Раді адвокатів здійснює оцінювання
стажування. Валерія Василівна працює в адвока�
турі з 1979 року, є відомим адвокатом і спеціа�
лізується в галузі цивільного сімейного, житлового,
земельного права. Мешканці міста та області добре
знають її професіоналізм, порядність та принципо�
вість. Національною Асоціацію адвокатів України
адвокат Смельська В.В. нагороджена Почесною
відзнакою, має почесні грамоти, подяки.

Секретарем Ради адвокатів Херсонської області
обрано Єлисєєву Марину Ігорівну, яка працює в
адвокатурі з 2003 року. Вона здійснює ведення
Єдиного реєстру адвокатів України на І рівні. Є
директором Херсонського обласного центру з на�
дання безоплатної вторинної правової допомоги.
Завдяки її особистій участі у розбудові системи 
БВПД на Херсонщині громадяни міста та області
отримують безоплатну вторинну правову допомогу.
Марина Єлисєєва нагороджена почесними грамо�
тами, подяками, відзнаками Національної асоціації
адвокатів України, Міністерства юстиції України,
Херсонської обласної державної адміністрації, Голов�
ного управління юстиції в Херсонській області.

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність» надав Радам адвокатів право складати
адміністративні протоколи відносно посадових осіб,
які неправомірно відмовили або несвоєчасно, не�
повно надали інформацію на адвокатський запит.
Радою адвокатів Херсонської області було при�
значено Уповноваженого по складанню протоколів
про адміністративне правопорушення, передбачене
ст. 212�3 КУпАП, Амінову Світлану Рінатівну. На
Херсонщині це відомий своєю принциповістю та
професіоналізмом адвокат, який здобув повагу ко�
лег та земляків. Складено не один протокол щодо
посадових осіб, винних у порушенні права адвокатів
на отримання інформації на адвокатський запит. 
Всі ці посадові особи постали перед судом і понесли
встановлену судовим рішенням відповідальність. 

Для визначення рівня фахової підготовленості
осіб, які виявили намір займатися адвокатською
діяльністю та вирішення питань дисциплінарної
відповідальності адвокатів, було обрано склад Ква�
ліфікаційно�дисциплінарної комісії адвокатури. Її
очолює Голова КДКА – адвокат Берещенко Катерина
Леонідівна. Вона має багатий досвід роботи в КДКА
Херсонської області, оскільки від її започаткування 
у 1992 році (на підставі ЗУ «Про адвокатуру») входи�
ла до складу атестаційної палати. З 2011 року Кате�
рина Леонідівна була представником від адвокату�
ри Херсонщини у Вищій кваліфікаційній комісії

Валерія СМЕЛЬСЬКА
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Марина ЄЛИСЄЄВА

Світлана АМІНОВА
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Maryna YELYSIEIEVA

Svitlana AMINOVA

Катерина БЕРЕЩЕНКО

Kateryna BERESHCHENKO
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Deputy Chairman of the Council of Advocates of
Kherson Region is lawyer Valeriia Smelska. Her duty 
is internship assessment. Valeriia has been working
as a lawyer since 1979, she is a famous advocate and
she specializes is civil, family, housing, and land law.
She is well�known for her professionalism, honesty,
and integrity among residents of the city and the
region. The National Association of Advocates of
Ukraine awarded lawyer V.Smelska with Honorable
Award. Also, the professional owns honored diplomas
and letters of gratitude.

Secretary of the Council of Advocates of Kherson
Region is Maryna Yelysieieva, who has been working
as a lawyer since 2003. She maintains the Unified
Register of Advocates of Ukraine at the first level. Also,
Maryna Yelysieieva is a director of Kherson regional
center of free secondary legal aid. Due to her personal
assistance, residents of Kherson region are able to re�
ceive free secondary legal assistance. Maryna Yelysie�
ieva has been awarded with honorary diplomas, letters
of gratitude, and awards of the National Association 
of Advocates of Ukraine, the Ministry of Justice of
Ukraine, Kherson Regional State Administration, and
the Main Department of Justice in Kherson region.

The Law of Ukraine «On the Bar and Advocacy» enti�
tled Bar Councils with right of drawing up anminis�
trative reports against officials who illegally denied or
delayed as well as provided incomplete information to
the lawyer request. According to the article No 212�3
of the Ukrainian Code of Administrative Offences, the
Council of Advocates of Kherson region has appointed
Svitlana Aminova as an administrative offence report
officer. She is a famous for integrity and professional�
ism Kherson advocate, who has won the respect of 
colleagues and countrymen. A lot of reports on the
officials who violated advocates' right to obtain infor�
mation on the advocate's request were drawn up.
These officials came to trail and took responsibility
according to judicial decision.

In order to determine the level of professional train�
ing of persons who intend to practice law and address
issues of lawyers' disciplinary responsibility the
Qualification Disciplinary Bar Commission members
were chosen. It is headed by its chairman – Kateryna
Bereshchenko, a lawyer. She has extensive experience
of working at the Qualification Disciplinary Bar
Commission of Kherson region, as since its inception
in 1992 (based on the Law of Ukraine «On the Bar of
Ukraine») she had been a member of the certifying
chamber. Since 2011, Kateryna Bereshchenko had
been a representative of the Bar of Kherson region 
at the Higher Qualification Commission of the Bar of
Ukraine. Also, she headed an attestation chamber at

День Адвокатури
Day of the Bar

Семінар ОБСЕ 
з суддями ВСУ, КСУ

OSCE workshop 
with judges 

of the Supreme Court 
of Ukraine 

and the Constitutional
Court of Ukraine



адвокатури України, а також очолювала атеста�
ційну палату КДКА Херсонської області. Про�
фесійна спеціалізація Катерини Леонідівни –
цивільні, сімейні, житлові, земельні справи. Вона
здійснює активну діяльність щодо керівництва
стажуванням молодих юристів, які виявили намір
займися адвокатською діяльністю. Неодноразово
нагороджувалася почесними грамотами Вищою
кваліфікаційною комісією адвокатури України 
та Головним Управлінням юстиції Херсонської
області за плідну роботу в органах адвокатського
самоврядування, отримала від Національної асо�
ціації адвокатів України Почесну відзнаку.

Головою кваліфікаційної палати КДКА Хер�
сонської області обрано адвоката Жованник
Ларису Миколаївну, яка працює в адвокатурі з
1990 року та очолює адвокатське об'єднання
«Жованник і партнери». Лариса Миколаївна 
має багатий професійний досвід, до приходу в
адвокатуру працювала слідчим органів внут�
рішніх справ. Серед її професійних здобутків –
чисельні успішно завершені справи, активна
участь у процесі керівництва стажуванням, на�
лагодження та організація роботи очолюваного
нею адвокатського об'єднання, у якому працюють
талановиті та перспективні молоді юристи. За
участь у роботі органів адвокатського самовря�
дування та професійні здобутки Лариса Мико�
лаївна була нагороджена Почесною відзнакою
Національної асоціації адвокатів України, а також
грамотами та подяками.

Головою дисциплінарної палати КДКА Херсон�
ської області обрано адвоката Гераскіна Віталія
Дмитровича, який почав свою професійну юри�
дичну діяльність слідчим органів державної
безпеки, а в 1983 році прийшов працювати в
адвокатуру. Професійні здобутки Гераскіна В.Д. –
це чисельні вдало проведені справи. Він виховав
двох синів, які пішли шляхом батька – стали
адвокатами. З 2011 року Віталій Дмитрович пра�
цює в дисциплінарній палаті КДКА Херсонської
області, а з 2012 року є її головою. Дисциплі�
нарні справи адвокатів під його головуванням
розглядаються завжди відповідно до закону, про
що свідчить лише невелика кількість скарг на
рішення палати. Практично всі рішення дисцип�
лінарної палати КДКА Херсонської області зали�
шаються Вищою кваліфікаційно�дисциплінарної
комісією адвокатури України без змін. Адвокат
Гераскін Віталій Дмитрович неодноразово наго�
роджувався почесними грамотами та подяка�
ми органів адвокатського самоврядування та
державних органів. 
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Лариса ЖОВАННИК

Віталій ГЕРАСКІН

Larysa ZHOVANNYK

Vitalii HERASKIN



the Qualification Disciplinary Bar Commission of
Kherson region. Kateryna's professional specializa�
tion is civil, family, housing, land law. She takes 
an active part in the training of young lawyers 
who intend to start working as a lawyer. She repeat�
edly was awarded honorary diplomas of the High
Qualification Commission of the Bar of Ukraine
and the Main Department of Justice of Kherson
region for fruitful work in the legal self�government
bodies. Also, she received an honorary award from
the National Association of Advocates of Ukraine.

Larysa Zhovannyk, a lawyer, has been elected 
as a chairman of the Qualification Chamber of 
the Qualification Disciplinary Bar Commission of
Kherson region. She has been working as a lawyer
since 1990 and is a head of the Bar Association
«Zhovannyk and the partners». Larysa has exten�
sive professional experience – before joining the Bar
she had been working as an investigator at the law
enforcement agencies. Her professional achieve�
ments are numerous successfully completed cases,
active participation in the intership management,
setting up and organization of her bar associa�
tion, which employs talented and promising young
lawyers. For work in the advocates' self�government
bodies and professional achievements Larysa Zho�
vannyk was awarded an honorable award as well as
diplomas and letters of gratitude of the National
Association of Advocates of Ukraine.

Vitalii Heraskin, a lawyer, has been elected as a
chairman of the disciplinary chamber of the
Qualification Disciplinary Bar Commission of
Kherson region. He began his career as state secu�
rity investigator. In 1983, Vitalii began his legal
career. His professional achievements are numer�
ous successfully completed cases. The lawyer
brought up two sons, and they went by their fa�
ther – both are lawyers. Vitalii Heraskin has 
been working in the disciplinary chamber of the
Qualification Disciplinary Bar Commission of
Kherson region since 2011, and since 2012 he has
been its chairman. Lawyers' disciplinary proceed�
ings are considered according to the law under 
his chairmanship. As a result, only a small number
of appeals against decisions of the Chamber exist.
Almost all the disciplinary chamber of the Qua�
lification Disciplinary Bar Commission of Kher�
son region decisions remain unchanged by the
Higher Qualification Disciplinary Bar Commission
Ukraine. Vitalii Heraskin has been repeatedly
awarded diplomas and letters of gratitude of the
lawyers' self�government bodies and government
agencies.

Почесна відзнака 
Національної асоціації 

адвокатів України
Honorary award 

of the National association 
of advocates of Ukraine



Одним із важливих напрямків діяльності
органів адвокатського самоврядування ре�
гіону є підвищення кваліфікації адвокатів.
При Раді адвокатів Херсонської області діє
«Школа адвокатської майстерності». Її ке�
рівником є адвокат Панчук Микола Олексійо�
вич – професіонал, який віддав адвокатурі
понад 40 років. Він починав працювати за�
відувачем юридичної консультації в одному 
з районів Херсонської області, а тепер очолює
адвокатське об'єднання «Юридична консуль�
тація Суворовського району м. Херсона».
Микола Олексійович знає все про адвокат�
ські професійні будні, має чим поділитися з
молодими адвокатами. Наразі він поєднує
професійну діяльність з керівництвом
стажуванням.

Адвокати Херсонщини не обмежуються
діяльністю лише у регіональному самовря�
дуванні. Їх обрано до складу вищих органів
адвокатського самоврядування України – 
Ради адвокатів України та Вищої ревізійної
комісії адвокатури України.

Членом Ради адвокатів України є адвокат
Горощенко Любов Володимирівна, яка після
закінчення Одеського державного універси�
тету працює в Херсонській адвокатурі. Орга�
нізувала та очолює Херсонське відділення
Спілки адвокатів України. Вона є відомим
адвокатом, співавтором багатьох пропозицій
щодо правового регулювання адвокатського
самоврядування, які надійшли до Ради ад�
вокатів України від Ради адвокатів Херсон�
ської області. Нагороджена орденом НААУ
«Видатний адвокат України», очолює предс�
тавництво Національної асоціації адвокатів
України в Республіці Кіпр.

Членами Вищої Ревізійної комісії адво�
катури України на з’їзді адвокатів України
обрано Херсонських адвокатів – Мокіна Ігоря
Сергійовича, кандидата юридичних наук, та
Сачаєву Ірину Олександрівну, які успішно
поєднують адвокатську діяльність з плідною
роботою в органах адвокатського самовря�
дування України. 

Адвокатське самоврядування Херсонщини
не стоїть на місці. Наше складне сьогодення
кидає нові виклики. Виклики – це поштовх 
до розвитку. Розвиток – запорука росту, но�
вих перспектив та здобутків. Крокуючи цим
шляхом, ми впевнені – адвокатура Херсон�
щини має майбутнє. Наше майбутнє варте
боротьби і варте перемоги!

ХЕРСОНЩИНА. ЗНАМЕНИТІ ІМЕНА ХЕРСОНЩИНА. ЗНАМЕНИТІ ІМЕНА 
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Ігор МОКІН

Ірина САЧАЄВА

Ihor MOKIN

Iryna SACHAIEVA

Любов ГОРОЩЕНКО

Liubov HOROSHCHENKO

Микола ПАНЧУК
Mykola PANCHUK



One of the important activities of the advo�
cates' self�government bodies of the region is
lawyers' advanced training. The School of
Advocacy Skills is functioning on the base of
the Council of Advocates of Kherson Region. 
It is headed by Mykola Panchuk, who is a 
real professional and has been working as a
lawyer for over 40 years. He began his career as
a head of the legal advice at the Kherson region.
And now he is a head of the Lawyer Association
«Legal Advice of Suvorov district of Kherson
city». Mykola knows everything about legal 
professional work, has much to share with
young lawyers. Currently, he combines profes�
sional activities with intership management.

Lawyers of Kherson region are engaged not
only in the regional self�government. They 
have been elected to the top advocates’ self�
government bodies of Ukraine – the Council of
Advocates of Ukraine and the Supreme Audit
Commission of the Bar of Ukraine.

Liubov Horoshchenko is a member of the
Council of Advocates of Ukraine. She has 
been working at the Bar of Kherson Region
since her graduation from Odessa State Uni�
versity. She has organized and headed Kherson
branch of the Union of Advocates of Ukraine.
Liubov is a well�known lawyer, co�author of
many proposals for lawyers' self�governmental
legal regulations received by the Council of
Advocates of Ukraine from the Council of Advo�
cates of Kherson region. Liubov Horoshchenko
was awarded the Order of the National Asso�
ciation of Advocates of Ukraine «The outstand�
ing lawyer of Ukraine». Also, she is a head of the
National Association of Advocates of Ukraine in
the Republic of Cyprus.

Ihor Mokin, a candidate of juridical scien�
ces, and Iryna Sachaieva were elected as 
members of the Supreme Audit Commission of
the Bar of Ukraine at the Congress of Advocates
of Ukraine. They successfully combine advo�
cacy with fruitful work in the advocates' self�
government bodies of Ukraine.

The advocates' self�government of Kherson
region constantly moves forward. 

Our present throws us new challenges. A
challenge is a boost to development. Deve�
lopment is the key to growth, prospects, and
new achievements. Walking this way, we are
sure that the Bar of Kherson region has a
future. Our future is worth fighting and worth
winning!

Школа адвокатської
майстерності

School of advocacy

Вітаємо з 80�річчям адвоката
Соломаху О.Г.

Greetings to O.Solomakha 
on the occasion of his 

80th anniversary


