
 

Витяг з протоколу № 57 

засідання Ради адвокатів Чернігівської області 

 

м. Чернігів                                                                                            16 лютого 2018 року 

 

Присутні: 10 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; 

 поновлення стажування; 

 припинення стажування. 

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

адвокатською діяльністю Коваля О.С., Переверзєва О.О., Лопатки В.М., 

Красносільського М.І., Новика М.С., Дробот Т.Л. 

4. Розгляд заяви адвоката Ващенко М.О. щодо заміни свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю у зв’язку зі зміною прізвища. 

5. Розгляд заяви щодо внесення даних до ЄРАУ про помічника адвоката Стецюк Р.А. та 

видачі посвідчення помічника адвоката Ганжа А.О., заяви щодо внесення даних до 

ЄРАУ про помічника адвоката Нагорного А.А. та видачі посвідчення помічника 

адвоката  Круглій М.Ю. 

6. Розгляд скарги Примака О.В. на дії голови КДКА Чернігівської області Максімової Ж.В. 

та адвоката Голуба П.О. 

7. Затвердження рекомендацій щодо застосування рекомендованих (мінімальних) ставок 

адвокатського гонорару  

8. Різне. 

1. . 

По першому питанню порядку денного. 

 

[…] 

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

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

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

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

 



[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Колесник О.Ю., вручити їй 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Дяковського О.С., вручити йому 

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Тука С.М., вручити йому свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили:. вважати складеною Присягу адвоката України Дасюк С.В., вручити їй свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: : вважати складеною Присягу адвоката України Купенка М.С., вручити йому 

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

[…] 

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

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

[…] 

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

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Башоти Д.І., вручити йому 

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

[…] 

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

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

 



По другому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: заслухати стажистів Кравченко І.А., Дахновського В.М., Дрозд І.В., Циба О.В., 

Марусенко В.О., Марченка М.М., Гамрецького Є.О., Кулика О.А., Коршок О.Г., Жидкого 

А.М., Тищенко А.О., Ломейко О.О., Ізмайлова Д.Л., Кириченко Ю.Ю., Матвійчука О.Ю., 

Таран М.І., Мостовенка Ю.В., Кондратова А.М., Кузнецова С.В., Гамор Н.В., Гросман О.М., 

Рекуху В.Г., Борисенка І.П., Шпакова В.В., Семенця В.С., Качаненка К.В., Сандугея І.В., 

Данічеву Н.О.  керівників стажування – Чикилевську О.В., Шеремет В.М., Овсянніка М.В., 

Литовченка Д.М., Томилка М.М., Данича О.С., Фасту Є.М., Кашубу М.О., Єфименко І.О., 

Колтунову О.В., Лутай Н.М., Шестака О.В., Чередніченка О.М., Фесюка М.М., Карася А.А., 

Шолох О.В., Зінченко Є.В., Петрикея І.А., Дворніченка М.М.  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 Кравченко І.А. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Чикилевської О.В.  та видати Кравченко І.А. свідоцтво про 

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

[…] 

Вирішили:затвердити звіт Кириченко Ю.Ю.  про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Чикилевської О.В. та видати Кириченко Ю.Ю. свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката 

України. 

[…] 

Вирішили:. затвердити звіт Дахновського В.М. про результати його стажування, звіт про 

оцінку стажування керівника стажування Шеремет В.М. та видати Дахновському В.М. 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги 

адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Овсянніка М.В. та видати Циб О.В. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Дрозд І.В. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Овсянніка М.В. та видати Дрозд І.В. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Овсянніка М.В. та видати Марусенко В.О. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Литовченка Д.М. та видати Марченку М.М. свідоцтво про 

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

[…] 

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

оцінку стажування керівника стажування Томилка М.М. та видати Гамрецькому Є.О.  



свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги 

адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Данича О.С. та видати Кулику О.А. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Коршок О.Г. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Фасти Є.М. та видати Коршок О.Г. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України, у разі 

усунення обставини несумісності протягом 30 днів. 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Жидкого А.М.  про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Кашуби М.О. та видати Жидкому А.М.  свідоцтво про 

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

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Борисенка І.П. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Кашуби М.О. та видати Борисенку І.П. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України 

[…] 

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

стажування керівника стажування Єфименко І.О. та видати Тищенко А.О. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Колтунової О.В. та видати Ломейко О.О. свідоцтво про 

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

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Ізмайлова Д.Л.  про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Колтунової О.В. та видати Ізмайлову Д.Л. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Лутай Н.М. та видати Матвійчуку О.Ю. свідоцтво про 

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

[…] 

Вирішили: затвердити звіт стажиста Таран М.І. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Шестака О.В. та видати стажисту Таран М.І. свідоцтво про 

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

[…] 

Вирішили:. затвердити звіт стажиста Мостовенка Ю.В.  про результати його стажування, звіт 

про оцінку стажування керівника стажування Чередніченка О.М. та видати стажисту 

Мостовенку Ю.В. свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття 

ним  Присяги адвоката України. 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт стажиста Кондратова А.М.  про результати його стажування, звіт 

про оцінку стажування керівника стажування Чередніченка О.М. та видати стажисту 

Кондратову А.М. свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття 

ним  Присяги адвоката України. 



[…] 

Вирішили: затвердити звіт стажиста Кузнецова С.В. про результати його стажування, звіт 

про оцінку стажування керівника стажування Фесюка М.М. та видати стажисту Кузнецову 

С.В. свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним  Присяги 

адвоката України. 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт стажиста Гамор Н.В.  про результати її стажування, звіт про 

оцінку стажування керівника стажування Карася А.А. та видати стажисту Гамор Н.В. 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги 

адвоката України, у разі усунення обставини несумісності протягом 30 днів. 

[…] 

Вирішили:. : затвердити звіт стажиста Гросман О.М.  про результати її стажування, звіт про 

оцінку стажування керівника стажування Шолох О.В. та видати стажисту Гросман О.М. 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею  Присяги 

адвоката України. 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт стажиста Рекуха В.Г.  про результати його стажування, звіт про 

оцінку стажування керівника стажування Шолох О.В. та видати стажисту Рекусі В.Г. 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним  Присяги 

адвоката України 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт стажиста Шпакова В.В.  про результати його стажування, звіт про 

оцінку стажування керівника стажування Зінченко Є.В. та видати стажисту Шпакову В.В. 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним  Присяги 

адвоката України. 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт стажиста Семенця В.С. про результати його стажування, звіт про 

оцінку стажування керівника стажування Петрикея І.А. та видати стажисту Семенцю В.С. 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним  Присяги 

адвоката України 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт стажиста Качаненка К.В.  про результати його стажування, звіт 

про оцінку стажування керівника стажування Петрикея І.А. та видати стажисту Качаненку 

К.В. свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним  Присяги 

адвоката України. 

[…] 

Вирішили:. затвердити звіт стажиста Сандугея І.В.  про результати його стажування, звіт про 

оцінку стажування керівника стажування Петрикея І.А. та видати стажисту Сандугею І.В. 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним  Присяги 

адвоката України. 

[…] 

Вирішили:. затвердити звіт стажиста Данічевої Н.О.  про результати її стажування, звіт про 

оцінку стажування керівника стажування Дворніченка М.М. та видати стажисту Данічевій 

Н.О. свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги 

адвоката України. 

[…] 

Вирішили: внести відомості відносно адвокатів Іллюшка О.М., Бузакова О.Ю., Прохоренко 

М.М., Верех А.М., Нестеренка С.О., Загальця О.М.  до реєстру керівників стажування  

[…] 



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

видати йому направлення на стажування до адвоката Стовпового С.Г. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Сердюченка Б.О. та 

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Хайтова П.В. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Чикилевської О.В. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Холявко О.І. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Чикилевської О.В. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Штипи І.В. та видати їй 

направлення на стажування до адвоката Чернінської Л.М. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Руденок І.Л. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Харченка Б.І. 

[…] 

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

видати йому направлення на стажування до адвоката Росомахи М.О 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Сидоренко Н.Д. та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Кашуби М.О. 

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Кашуби М.О. 

[…] 

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

направлення на стажування до адвоката Томилка М.М. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Дзина О.Є. та видати їй 

направлення на стажування до адвоката Овсянніка М.В. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Ястреб Т.І. та видати їй 

направлення на стажування до адвоката Овсянніка М.В. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Конюшка Д.Б. та 

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Керноз К.Г. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Колтунової О.В. 

[…] 

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

видати йому направлення на стажування до адвоката Лисова Д.О. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Гаджиєва Р.Ф. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Лисова Д.О. 

[…] 



Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Ємельянової К.А. та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Шеремет В.М.  
[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Белавцевої О.М. та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Гречко Н.О. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Харабаш Д.В. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Лутай Н.М. 

[…] 

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

видати йому направлення на стажування до адвоката Шалупні С.В. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Ніконова Д.М. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Данича О.С.. 

[…] 

Вирішили:. затвердити індивідуальний план проходження стажування Савченка В.В. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Бузакова О.Ю. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Троян С.П. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Верех А.М. 

[…] 

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

видати йому направлення на стажування до адвоката Верех А.М. 

[…] 

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

видати йому направлення на стажування до адвоката Литовченка Д.М. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Бригинець А.А. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Зінченко Є.В. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Іващенко С.І. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Зінченко Є.В. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Скорика В.О. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Кінебаса О.М. 

 […] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Уманського В.В. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Мотяша М.І. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Оліфіра К.М. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Чередніченка О.М. 

[…] 



Вирішили:. затвердити індивідуальний план проходження стажування Книш Н.І. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Чередніченка О.М. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Маковецького В.Л. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Петрикея І.А. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Кицюк В.П. про проходження стажування. 

[…] 

Вирішили:. затвердити поточний звіт Єкимова І.С. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Любенко І.Г. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Омельяненко Л.І. про проходження стажування. 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Войніч О.П. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Смагіної Г.Ю.  про проходження стажування  

[…] 

Вирішили:. затвердити поточний звіт Шульєвої Т.Л. про проходження стажування. 

[…] 

Вирішили:. затвердити поточний звіт Севост`янова С.С. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Руденка П.С. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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



[…] 

Вирішили:. затвердити поточний звіт Головіна Д.В. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Кульбіди Л.І. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Щербак Т.І. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Романюк Т.І. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Кур`ян К.І. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

Вирішили:. затвердити поточний звіт Рафальського М.Л. про проходження стажування. 

[…] 

Вирішили:. затвердити поточний звіт Чудновця І.С. про проходження стажування. 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Власенка Ю.Д. про проходження стажування. 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Замури Л.П. про проходження стажування. 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Сахневич Н.І. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Коновал Р.О. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 



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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Скляренко Т.Г. про проходження стажування. 

 […] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Комлика І.С. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили:. поновити стажування Рудак О.В.  з 12 лютого 2018 року. 

[…] 

Вирішили: поновити стажування Тимченка С.М.  з 12 лютого 2018 року. 

[…] 

Вирішили: припинити стажування Дайнеко П.В. в зв’язку з поданням стажистом заяви про 

припинення стажування. 

[…] 

Вирішили: припинити стажування Фролова О.О. в зв’язку з поданням керівником стажування 

заяви про припинення стажування, внаслідок відмови від виконання індивідуального плану.  

 

По третьому питанню порядку денного. 

[…] 

Вирішили:. звільнити Коваль О.С.  від проходження стажування та видати їй свідоцтво про 

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: звільнити Лопатко В.М.  від проходження стажування та видати йому свідоцтво 

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

[…] 

Вирішили: : звільнити Красносільського М.І.  від проходження стажування та видати йому 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги 

адвоката України. 

[…] 

Вирішили: : звільнити  Новика М.С.  від проходження стажування та видати йому свідоцтво 

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

[…] 

Вирішили:. : відмовити Дробот Т.Л. у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю без проходження стажування та повернути її заяву з додатками . 

 

По четвертому питанню порядку денного 

[…] 

Вирішили:. замінити свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю адвокату 

Ващенко М.О. у зв’язку зі зміною прізвища. 

 

 



По п’ятому питанню порядку денного 

 

[…] 

Вирішили: внести відомості до ЄРАУ щодо помічника адвоката Стецюк Р.А., яким є Ганжа 

А.О. 

[…] 

Вирішили: внести відомості до ЄРАУ щодо помічника адвоката Нагорного А.А., яким є 

Круглій М.Ю. 

 

По шостому питанню порядку денного 

 

[…] 

Вирішили: Вирішили: направити скаргу Примака О.В. до КДКА Чернігівської області для 

розгляду. 

По сьомому питанню порядку денного 

[…] 

Вирішили: затвердити проект рекомендацій щодо застосування рекомендованих 

(мінімальних) ставок адвокатського гонорару. 

 

По восьмому питанню порядку денного 

 […] 

Вирішили: погодити створення громадської організації «Рада ветеранів адвокатів 

Чернігівщини». 

 

 

 

Голова Ради адвокатів 

Чернігівської області                                                          /Г.О.Якуба/ 

 

 

Секретар Ради адвокатів  

Чернігівської області                                                                                              /М.В.Овсяннік/ 
 


	По третьому питанню порядку денного.

