
 

Витяг з протоколу № 56 

засідання Ради адвокатів Чернігівської області 

 

м. Чернігів                                                                                            19 січня 2018 року 

 

Присутні: 9 членів Ради за списком 

 

Засідання Ради адвокатів Чернігівської області є повноважним. 

Вирішили: затвердити наступний порядок денний засідання Ради адвокатів Чернігівської 

області : 

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

адвокатською діяльністю. 

2. Про стажування; 

 затвердження звітів про виконання індивідуального плану стажування 

відповідних висновків керівників стажування та видача свідоцтв про право на 

заняття адвокатською діяльністю; 

 розгляд заяв на керівництво стажування; 

 затвердження індивідуальних планів стажування та видача направлень на 

стажування; 

 затвердження поточних звітів стажистів адвокатів. 

3. Розгляд заяви про звільнення від стажування та видачу свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю Стражника Т.В.,  Самчук М.В, Колесник О.Ю., Стрілка О.В., 

Дяковського О.С., Красносільського М.І. 

4. Розгляд заяви адвоката Поліванова І.Г. щодо видачі йому дубліката свідоцтва про право 

на заняття адвокатською діяльністю ув’язку з втратою свідоцтва.  

5. Розгляд заяви адвоката Зінченко Н.В. щодо заміни свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю ув’язку зі змінної прізвища. 

6. Розгляд заяви щодо внесення даних до ЄРАУ про помічника адвоката Блохіної Н.В. та 

видачі посвідчення помічника адвоката Левошко Я.В., заяви щодо внесення даних до 

ЄРАУ про помічника адвоката Торбєєва М.О. та видачі посвідчення помічника адвоката 

Постой О.В. 

7. Розгляд заяви адвоката Слесарева Ю.І. щодо розстрочки сплати щорічного внеску за 

2018 рік. 

8. Розгляд заяви адвоката Копейкіна С.О. щодо звільнення від сплати щорічного внеску за 

2018 рік. 

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

адвокатами безоплатної правової допомоги. 

10. Про збори та конференцію. 

11. Різне. 

По першому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Кравченко Т.С., вручити їй 

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Сіренко Ю.Є., вручити йому 

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



 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Нижник М.М., вручити їй свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Муравенка О.Ю., вручити йому 

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Цоя Д.С., вручити йому свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Кириченка М.В., вручити йому 

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Зарапіна К.Л., вручити йому 

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Макарова М.О., вручити йому 

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Журби (Зав`ялова) Ю.В., вручити 

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Буряк Ю.Ю., вручити їй свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Ігнатьєвої (Докійчук) А.І., вручити 

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Ярмак О.В., вручити їй свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Мокроусова Ю.С., вручити йому 

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Горшкової Л.А., вручити їй 

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Авраменка Д.О., вручити йому 

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



[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Семка В.С., вручити йому 

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Ємельянової (Солодовнік) М.В., 

вручити їй свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката 

України. 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Невідомомого О.М., вручити йому 

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Андрєйченка А.О., вручити йому 

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Сідей О.А., вручити їй свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Пилипа В.М., вручити йому 

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Омельченко О.Л., вручити їй 

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

 

По другому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: заслухати стажистів Антіпова Є.В., Панченка Ю.В., Туку С.М., Стебліну А.В., 

Башоту Д.І., Купенка М.С., Мустіпан О.В., Дасюк С.В., Старосту А.А., Коваля В.Я., Пивовара 

О.М., Лісовського С.В., Бурмагіна О.О.  керівників стажування – – Росомаху М.О., Радченка 

О.О., Стовпового С.Г., Гордієць В.С., Негоду С.Л., Максімову Ж.В., Підгорного Л.С., Логвіна 

С.А., Бузину Н.В., Романченка О.П., Торбєєва М.О. 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 Антіпова Є.В. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Росомахи М.О.  та видати Антіпову Є.В. свідоцтво про 

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

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Лісовського С.В. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Росомахи М.О.  та видати Лісовському С.В. свідоцтво про 

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

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Панченка  Ю.В. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Радченка О.О. та видати Панченку Ю.В. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 



[…] 

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

стажування керівника стажування Радченка О.О. та видати Тука С.М. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Стебліни А.В. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Стовпового С.Г. та видати Стебліні А.В М.М. свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката 

України. 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Башоти Д.І.  про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Гордієць В.С. та видати Башоті Д.І.  свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Негоди С.Л. та видати Купенку М.С.  свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Торбєєва М.О. та видати Бурмагіну О.О. свідоцтво про 

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

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Мустіпан О.В.  про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Максімової Ж.В. та видати Мустіпан О.В.  свідоцтво про 

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

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Дасюк С.В.  про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Підгорної Л.С. та видати Дасюк С.В. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Логвіна С.А. та видати Старості А.А  свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Коваля В.Я. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Бузиної Н.В. та видати Ковалю В.Я. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт стажиста Пивовара О.М.  про результати його стажування, звіт 

про оцінку стажування керівника стажування Романченка О.П. та видати стажисту Пивовару 

О.М. свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним  Присяги 

адвоката України. 

[…] 

Вирішили: внести відомості відносно адвокатів Лисова Д.О. та Кінебаса О.М. до реєстру 

керівників стажування. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Савости О.Л та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Мотяша М.І. 



[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Савости І.М. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Мотяша М.І 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Петронюка Р.В. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Романченка О.П. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Фоменко І.І. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Негоди С.Л. 

[…] 

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

видати йому направлення на стажування до адвоката Кінебаса О.М. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Січка С.О. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Ляховця В.М. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Марченко А.В. та 

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Калиниченко А.О. та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Гринь Л.В. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Бордакової Т.О. та 

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Тагеєвої Н.М. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Підгорного К.Є. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Шуляк О.С. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Росомахи М.О. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Дорошенка Є.В. та 

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Яцуна В.М. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Торбєєва М.О. 

[…] 

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

видати їй направлення на стажування до адвоката Іванюка Г.І. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Кари Л.В. та видати їй 

направлення на стажування до адвоката Мороза О.В. 

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Касіяненко І.В. та 



видати їй направлення на стажування до адвоката Бузини Н.В. 

[…] 

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

видати йому направлення на стажування до адвоката Максімової Ж.В. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Литвина А.М. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Дрозд В.І. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Філоненка С.С. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Ковтонюк Ю.А.  про проходження стажування 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Тітаренко Т.В. про проходження стажування. 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Марковича А.Ю. про проходження стажування. 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Рубашки А.С. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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



[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Чорноморець Я.А. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Карлаша Ю.І. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Маринушкіної Л.В. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Перепелиці С.Г. про проходження стажування. 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Зайцевої М.Ю. про проходження стажування. 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Шеховцова Є.С. про проходження стажування. 

[…] 

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

 

По третьому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: звільнити Стражника Т.В.  від проходження стажування та видати йому свідоцтво 

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

[…] 

Вирішили: звільнити Самчук М.В.  від проходження стажування та видати їй свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України 

[…] 



Вирішили: звільнити Колесник О.Ю.  від проходження стажування та видати їй свідоцтво про 

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

[…] 

Вирішили: звільнити Стрілка О.В.  від проходження стажування та видати йому свідоцтво про 

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

[…] 

Вирішили: звільнити Дяковського О.С. від проходження стажування та видати йому свідоцтво 

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

[…] 

Вирішили: відкласти розгляд заяви Красносільського М.І. про видачу йому свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування до наступного 

засідання Ради. 

 

По четвертому питанню порядку денного 

 

[…] 

Вирішили: видати дублікат свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю адвокату 

Поліванову І.Г.  у зв’язку з втратою. 

 

 

По п’ятому питанню порядку денного 

 

[…] 

Вирішили: заміни свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю адвокату Зінченко 

Н.В. у зв’язку зі зміною прізвища. 

 

По шостому питанню порядку денного 

 

[…] 

Вирішили: внести відомості до ЄРАУ щодо помічника адвоката Блохіної Н.В., якою є 

Левошко Я.В. 

[…] 

Вирішили: внести відомості до ЄРАУ щодо помічника адвоката Торбєєва М.О., яким є Постой 

О.В. 

По сьомому питанню порядку денного 

[…] 

Вирішили: задовольнити заяву адвоката Слесарева Ю.І. про розстрочку сплати щорічного 

внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2018 рік. 

 

По восьмому питанню порядку денного 

 

[…] 

Вирішили: відмовити в задоволенні заяви адвоката Копейкіна С.О. про звільнення від сплати 

щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2018 рік.  



 

 

 

По дев’ятому питанню порядку денного 
 

[…] 

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

адвокатами безоплатної правової допомоги від 18 січня 2018 року за результатами розгляду 

звернення судді Баглая І.П. щодо неналежного виконання адвокатом Рудніком А.М. обов’язків 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

По десятому питанню порядку денного 

 

[…] 

Вирішили: скликати звітно-виборну конференцію адвокатів Чернігівської області та провести 

її 10 березня 2018 року об 11 годині у приміщенні Деснянської районної у місті Чернігові ради 

за адресою місто Чернігів, проспект Перемоги, 141. Розмістити оголошення про проведення 

зборів та конференції в газеті «Сем дней» та на сайтах Національної асоціації адвокатів України, 

Ради адвокатів Чернігівської області у строк встановлений чинним законодавством. Повідомити 

Секретаріату Ради адвокатів України (секретаріату Національної асоціації адвокатів України) 

відомості про час, місце і дату, а також іншу інформацію щодо проведення звітно-виборної 

конференції Чернігівської області та зборів адвокатів по висуненню та обранню делегатів 

шляхом направлення завіреної копії протоколу цього засідання Ради адвокатів Чернігівської 

області. 

 […] 

Вирішили: затвердити наступний порядок денний звітно-виборної конференції адвокатів 

Чернігівської області: 

 

1. Розгляд та затвердження звіту голови Ради адвокатів Чернігівської області; 

2. Розгляд та затвердження звіту голови Кваліфікаційно - дисциплінарної комісії 

адвокатури Чернігівської області; 

3. Розгляд та затвердження висновків Ревізійної комісії адвокатів Чернігівської області;  

4. Розгляд та затвердження звіту представника адвокатів Чернігівської області у складі 

Ради адвокатів України;  

5. Розгляд та затвердження звіту представника адвокатів Чернігівської області у складі 

Вищої кваліфікаційно - дисциплінарної комісії адвокатури;  

6. Затвердження штатного розпису та кошторису Ради адвокатів Чернігівської області 

на 2018 рік; 

7. Затвердження штатного розпису та кошторису Кваліфікаційно - дисциплінарної 

комісії адвокатури Чернігівської області на 2018 рік; 

8. Обрання членів Ради адвокатів Чернігівської області, строк повноваження яких 

закінчуються в 2018 році; 

9. Обрання голови Кваліфікаційно - дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської 

області, строк повноважень якої закінчуються в 2018 році; 

10. Обрання членів Кваліфікаційно - дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської 

області, строк повноважень яких закінчуються в 2018 році; 

11. Обрання голови Ревізійної комісії адвокатів Чернігівської області, строк 

повноважень якого закінчується в 2018 році; 



12. Обрання представника адвокатів Чернігівської області у складі Ради адвокатів 

України, строк повноважень якої закінчуються в 2018 році; 

13. Обрання представника адвокатів Чернігівської області у складі Вищої 

кваліфікаційно - дисциплінарної комісії адвокатури, строк повноважень якої 

закінчуються в 2018 році; 

14. Різне. 

 […] 

Вирішили: провести у регіонах Чернігівської області збори адвокатів по висуванню та обранню 

делегатів звітно-виборної конференції адвокатів Чернігівської області 02 березня 2018 року о 

17 годині за адресами: 

 

Бахмацький р-н    м. Бахмач, вул. Соборності, 42 

Бобровицький р-н    м. Бобровиця, вул. Незалежності, 44 

Борзнянський р-н    м. Борзна, вул. вул. Енгельса, 4 

Варвинський р-н    смт. Варва, вул. Шевченка, 36А  

Ічнянський р-н    м. Ічня, вул. Коваля, 3 

Козелецький р-н    смт. Козелець, вул. Соборності, 34 

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

Куликівський р-н     смт. Куликівка, вул. Коцюбинського, 27 

Менський р-н     м. Мена, вул. Чернігівський шлях, 5/46 

м. Ніжин     м. Ніжин, вул. Площа Франка, 1  

Новгород-Сіверський р-н   м. Новгород-Сіверський, вул. Боженка, 25/1 

Носівський р-н     м. Носівка, вул. Центральна, 13 

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

Ріпкинський р-н    смт. Ріпки, вул. Короленка, 28 

Семенівський р-н    м. Семенівка, вул. Першотравнева, 2 

Сосницький р-н    смт. Сосниця, вул. Виноградського, 12-а 

Чернігівський р-н    м. Чернігів, вул. Набережна, 27 

Сновський р-н    м. Сновськ, вул. Короленка, 18 

Деснянський р-н м. Чернігова   м. Чернігів, просп.. Перемоги, 141 

Новозаводський р-н м. Чернігова  м. Чернігів, просп.. Перемоги. 141 

 

 

[…] 

Вирішили: затвердити наступний порядок денний зборів адвокатів Чернігівської області: 

 

1. Обрання делегатів звітно-виборної конференції адвокатів Чернігівської області; 

2. Різне. 

 

 

[…] 

Вирішили: відповідальними за реєстрацію та інші заходи з організаційно - технічного 

забезпечення проведення зборів адвокатів Чернігівської області призначити наступних осіб: 

 

Бахмацький р-н   Батрак Ксенія Вікторівна   097 211-00-81 

Бобровицький р-н   Іванюк Геннадій Іванович   096 731 1050 



Борзнянський р-н   Кривошей Євгеній Володимирович 098 767 7744 

Варвинський р-н   Кабалик Сергій Володимирович  066 000 0511 

Ічнянський р-н   Шкуліпа Олег Анатолійович  099 966 0927 

Козелецький р-н   Гуц Анатолій Миколайович   093 681 3600 

Корюківський р-н   Загалець Олександр Миколайович  066 737 1158 

Куликівський р-н    Котенок Андрій Петрович   093 115 7032 

Менський р-н    Минець Олександр Васильович  063 177 6858 

м. Ніжин    Литовченко Дмитро Миколайович  068 193 7999 

Новгород-Сіверський р-н  Костюченко Владислав Костянтинович 050 748 0448 

Носівський р-н    Левченко Генадій Володимирович  097 332 9211 

м. Прилуки    Чередніченко Олександр Миколайович 050 757 4110 

Ріпкинський р-н   Кушнеренко Євген Юрійович  099 772 7734 

Семенівський р-н   Куролес Микола Григорович  097 397 0494 

Сосницький р-н   Єрмоленко Анатолій Анатолійович 097 719 1693 

Чернігівський р-н   Гречко Наталія Миколаївна   093 6327646 

Сновський р-н   Лизак Григорій Григорович   097 775 7215 

Деснянський р-н м. Чернігова  Овсяннік Максим Володимирович  063 631 9970 

Новозаводський р-н м. Чернігова  Кінебас Олексій Михайлович    097 743 1869 

 

По одинадцятому питанню  порядку денного 

 

[…] 

Вирішили: відкласти розгляд скарги до наступного засідання Ради та викликати адвоката 

Голуба П.О. для дачі пояснень з приводу обставин, зазначених в скарзі Примака О.В. 

 

 

Голова Ради адвокатів 

Чернігівської області                                                          /Г.О.Якуба/ 

 

 

Секретар Ради адвокатів  

Чернігівської області                                                                                              /М.В.Овсяннік/ 

 


	По третьому питанню порядку денного.

