
Витяг з протоколу № 50 

засідання Ради адвокатів Чернігівської області 

 

м. Чернігів                                                                                             08 вересня  2017 року 

 

Присутні: 7 членів Ради за списком 

 

Засідання Ради адвокатів Чернігівської області є повноважним. 

 

[…] 

 

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

адвокатською діяльністю Крищенко Л.В., Кужель А.М., Пода Є.О., Петросян А.С,  

Ширай К.А., Дайнеко І.А, Сиводід О.П.; 

2. Про стажування; 

 розгляд заяв на керівництво стажування: Фесик І.А., Гуца М.В, Гринь Л.В.; 

 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 Тимченко С.М., Рудак О.В., Клунка О.М. про поновлення 

стажування; 

3. Розгляд заяви щодо внесення даних до ЄРАУ про помічника адвоката Гринь Л.В. та 

видачі посвідчення помічника адвоката Рекун Є.В, заяви щодо внесення даних до ЄРАУ 

про помічника адвоката Удовиченка Д.Г. та видачі посвідчення помічника адвоката 

Удовиченко М.С.; 

4. Затвердження висновків комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання 

адвокатами безоплатної правової допомоги; 

5. Розгляд заяви про заміну дублікату свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю адвокату Гринь Л.В.; 

6. Розгляд звернення директора ТОВ «Грано Холдинг» Янченко Ю.М.; 

      7 .  Різне 

По першому питанню порядку денного. 

 

[…] 

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

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Кужеля А.М., вручити йому 

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

внести відповідні дані до ЄРАУ.  

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Поди Є.О., вручити їй свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України та внести 

відповідні дані до ЄРАУ. 



[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Петросяна А.С., вручити йому 

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Ширай К.А., вручити їй свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України та внести 

відповідні дані до ЄРАУ. 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Дайнеко І.А., вручити йому 

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Сиводід О.П., вручити їй свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України та внести 

відповідні дані до ЄРАУ. 

 

 

По другому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили заслухати стажистів Шаповал Г.Г., Бойко С.Г., Велько І.В., Мірошниченко О.А., 

Білоголовий Я.О., Старіков Є.О., Шамко О.Б., Вовк Н.А. керівників стажування – – Колтунову 

О.В., Піддубка Д.Є., Хоменка С.М., Якубу Г.О., Дворніченка М.М., Підгорного К.Є., Луєнка 

Ю.В. 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 Шаповал Г.Г. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Колтунової О.В. та видати Шаповал Г.Г. свідоцтво про 

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

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Бойка С.Г. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування та видати Бойку С.Г. свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Хоменка С.М. та видати Велько І.В. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Хоменка С.М. та видати Мірошниченко О.А. свідоцтво про 

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

[…] 

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

оцінку стажування керівника стажування Якуби Г.О. та видати Білоголовому Я.О. свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката 

України. 

[…] 



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

стажування керівника стажування Дворніченка М.М. та видати Старікову Є.О. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Підгорного К.Є. та видати Шамку О.Б.  свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Вовк Н.А.  про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Луєнка Ю.В. та видати Вовк Н.А.  свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України  

[…] 

Вирішили: внести відомості відносно адвокатів Фесик І.А., Гуца М.В, Гринь Л.В. до реєстру 

керівників стажування 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Вторих А.В. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Богданової І.Д. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Скроботова Є.А. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Бузиної Н.В. 

 […] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Єфименко І.О. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Стеценка О.О. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Негоди С.Л. 

 […] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Іванова В.В. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Поди О.А. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Кулішова О.С. про проходження стажування 

[…] 

Вирішили затвердити поточний звіт Маслак М.С. про проходження стажування 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Губко Н.В. про проходження стажування. 



[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Печерного С.Л. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Буряк Ю.Ю. про проходження стажування. 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Антіпова Є.В. про проходження стажування 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Панченка Ю.В. про проходження стажування. 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Туки С.М. про проходження стажування. 
[…] 

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

 […] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Башоти Д.І. про проходження стажування 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Купенка М.С. про проходження стажування 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Старости А.А. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

 […] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Бурмагіна О.О. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

Вирішили: визнати причини пропуску строку, визначеного рішенням Ради адвокатів 

Чернігівської області для подання поточного звіту про проходження стажування Калітником 

О.І. поважними та затвердити поточний звіт Калітника О.І. про проходження стажування.   

[…] 

Вирішили: поновити стажування Рудак О.В. з 07 вересня 2017 року. 

[…] 

Вирішили: поновити стажування Клунка О.М. з 07 вересня 2017 року. 

[…] 

Вирішили: поновити стажування Тимченка С.М. з 07 вересня 2017 року. 

 

По третьому у питанню порядку денного. 



Вирішили: внести відомості до ЄРАУ щодо помічника адвоката Гринь Л.В., яким є Рекун 

Є.В. 

[…] 

Вирішили: внести відомості до ЄРАУ щодо помічника адвоката Удовиченка Д.Г., яким є 

Удовиченко М.С. 

По четвертому питанню порядку денного 

[…] 

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

адвокатами безоплатної правової допомоги від 07 вересня 2017 року за результатами розгляду 

заяви Скопенка С.В. 

[…] 

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

адвокатами безоплатної правової допомоги від 07 вересня 2017 року за результатами розгляду 

заяви Сипливця Г.М. 

По п’ятому  питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: замінити адвокату Гринь Л.В. дублікат свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю. 

По шостому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили:  залишити скаргу директора ТОВ «Грано Холдинг» Янченка Ю.М. без розгляду. 
 

 

По сьомому  питанню порядку денного: 

 

 […] 

Вирішили:  звернутися до Прилуцької міської ради з пропозицією внесення змін до договору 

оренди комунального майна від 01.01.2016, щодо предмету договору, а саме: зменшити площу 

орендованого нежитлового приміщення за адресою:вул. Вокзальна, 24, м. Прилуки, зазначену 

в п.1.1.1. вищевказаного договору, шляхом відмови від оренди кімнат за № 3, 4 нежитлового 

приміщення (за вищезазначеною адресою) відповідно до технічного паспорту на об’єкт 

нерухомого майна від 20.04.2005. Визначити право користування нежитловим приміщенням за 

адресою: вул. Вокзальна, 24, м. Прилуки за адвокатами Негодою С.Л., Атавіном О.С., Гейцем 

В.А. 

Голова Ради адвокатів 

Чернігівської області                                                          /Г.О.Якуба/ 

 

 

Секретар Ради адвокатів  

Чернігівської області                                                                                              /М.В.Овсяннік/  
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