
 

Витяг з протоколу № 51 

засідання Ради адвокатів Чернігівської області 

 

м. Чернігів                                                                                            28 вересня 2017 року 

 

Присутні: 9 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  Білоголового Я.О., Старікова Є.О., Шаповал Г.Г., Шамко 

О.Б., Велько І.В.. Бойко С.Г,. Вовк Н.А, Мірошниченко О.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. Зупинення стажування Тимченка С.М., Рудак О.В. 

3. Різне 

 

По першому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Білоголового Я.О., вручити йому 

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Старікова Є.О., вручити йому 

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Шаповал Г.Г., вручити їй 

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Шамка О.Б., вручити йому 

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Велько І.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 Бойку С.Г., вручити йому 

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Вовк Н.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 Мірошниченко О.А., 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 Мурашка І.А., Клунка О.М. керівників стажування – – Логвіна 

С.А., Данич О.С. 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 Мурашка І.А. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Логвіна С.А. та видати Мурашку І.А. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

 

[…] 

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

стажування керівника стажування Данича О.С. та видати Клунку О.М. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

 

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Логвіна С.А. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Самійлик М.В. та 

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Старінського О.С. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Гуца М.В. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Філоненка С.С. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Гуца М.В. 

 



[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Бовчуновської С.О. та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Стреж В.А. 

 

[…] 

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

видати йому направлення на стажування до адвоката Стреж В.А. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Санькова Ю.В. та 

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

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Станової Ю.В. та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Допи В.І. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Качура С.В. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Допи В.І. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Компанець Н.М. та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Грабової О.В. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Ковтонюк Ю.А. та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Грабової О.В. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Марковича А.Ю. та 

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

 

[…] 

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

видати їй направлення на стажування до адвоката Фесюка М.І. 

 

[…] 

Вирішили: відмовити у видачі направлення на стажування Рафальському М.Л. до адвоката 

Вереші Р.В. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Сіренка Ю.Є. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Муравенка О.Ю. про проходження стажування. 



 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Зарапіна К.Л. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Горшкової Л.А. про проходження стажування. 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Яценка Є.О. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Мокроусова Ю.С. про проходження стажування. 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Авраменка Д.О. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

 […] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Гамрецького Є.О. про проходження стажування. 



.[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Коршок О.Г. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Ізмайлова Д.Л. про проходження стажування 

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Таран М.І. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

 […] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Матвійчук О.Ю. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Качаненко К.В. про проходження стажування.. 

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Данічевої Н.О. про проходження стажування 

 […] 

Вирішили: зупинити стажування Рудак О.В. з 08 вересня 2017 року строком на 6 місяців.  

Визначити час проходження стажування 530 годин. 

. 



[…] 

Вирішили:. зупинити стажування Тимченка С.М. з 08 вересня 2017 року строком на 6 місяців. 

Визначити час проходження стажування 530 годин. 

По третьму питанню порядку денного. 

[…] 

Вирішили:скасувати протокольне рішення Ради адвокатів Чернігівської області від 08.09.2017 

року в частині визначення права користування нежитловим приміщенням за адресою: вул. 

Вокзальна, 24, м. Прилуки за адвокатами Негодою С.Л., Атавіном О.С., Гейцем В.А., в решті 

рішення залишити без змін. 

 

 

 

Голова Ради адвокатів 

Чернігівської області                                                          /Г.О.Якуба/ 

 

 

Секретар Ради адвокатів  

Чернігівської області                                                                                              /М.В.Овсяннік/ 

       

 


