
Витяг з протоколу № 37 

засідання Ради адвокатів Чернігівської області 

 

 

м. Чернігів                                                                                                  26 серпня 2016 року 

 

Присутні: 9 членів Ради за списком 

 

Засідання Ради адвокатів Чернігівської області є повноважним. 

[…] 

1. Про стажування; 
2. Розгляд звернень Нагорного А.А. та Пилипчука А.В. про видачу свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування; 
3. Різне. 

 

По першому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: заслухати стажиста Костіну Н.М., керівника стажування – Максімову Ж.В. і 

за наявності підстав затвердити звіт стажиста про виконання індивідуального плану 

стажування, висновок керівника стажування, прийнявши рішення про видачу свідоцтв про 

право на заняття адвокатською діяльністю 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Костіної Н.М. по результатам її стажування, висновок 

керівника стажування Максімової Ж.В. та видати Костіній Н.М. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

 

[…] 

Вирішили: внести відомості відносно адвоката Романченка О.П. до реєстру керівників 

стажування. 

 

[…] 

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

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

 

[…] 

Рішення не прийнято. 

[…] 

Рішення не прийнято.         

[…] 

Рішення не прийнято.                 

         

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Слепченка С.А. та 

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

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Острянка Б.І. і 

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

 

[…] 



Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Перунової Т.Г. і 

видачі їй направлення на стажування до адвоката Заболотного О.М. 

 

На засідання з`явився член Ради адвокатів Торбєєв М.О. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити проміжний звіт Єрмоленко Д.Ю. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити проміжний звіт Козирєва А.В. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити проміжний звіт Змаженка О.Д. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити проміжний звіт Євчука Д.В. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили:  затвердити проміжний звіт Коломойцевої Н.Л. про проходження стажування. 

  

[…] 

Вирішили:  затвердити проміжний звіт Руденка С.В. про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити проміжний звіт Коверзнєва Д.В. про проходження стажування. 

 

[…] 

Рішення не прийняте. 

 

По другому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: звільнити Нагорного А.А. від проходження стажування та видати йому 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги 

адвоката України. 

 

[…] 

Вирішили: звільнити Пилипчука А.В. від проходження стажування та видати йому 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги 

адвоката України. 

 

По третьому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: скаргу засудженого Гаврилка С.В. на адвоката Калину А.М. направити до 

Комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної 

правової допомоги для розгляду та прийняття рішення. Зобов’язати голову комісії 

повідомити Раду адвокатів Чернігівської області про прийняття рішення.  

 

 

Голова Ради адвокатів 

Чернігівської області                                                          /Г.О.Якуба/ 


