
 

Витяг з протоколу № 62 

засідання Ради адвокатів Чернігівської області 

 

м. Чернігів                                                                                            24 травня 2018 року 

 

Присутні: 11 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: Аніщенка О.Г., Зінченко С.П., 

Розмовенко О.Г. 

 затвердження індивідуальних планів стажування та видача направлень на 

стажування; 

 затвердження поточних звітів стажистів адвокатів; 

 поновлення стажування: Бредюка О.М. 

 зупинення стажування: Валевач М.М. 

3. Розгляд заяв щодо внесення даних до ЄРАУ про помічника адвоката Кривошея Є.В. та 

видачі посвідчення помічника адвоката Топчі А.О., щодо внесення даних до ЄРАУ про 

помічника адвоката Іванцова А.В. та видачі посвідчення помічника адвоката Линник 

І.М. 

4. Розгляд заяви адвоката Мхитарян (Зав`ялова) Ю.В. щодо заміни свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю у зв’язку зі зміною прізвища. 

5. Подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвокатів, які не 

сплатили внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2018 рік 

або порушили строки та порядок оплати. 

6. Різне. 

По першому питанню порядку денного. 

 

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

 

[…] 



Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Єкимова І.С., вручити йому 

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Любенка І.Г., вручити йому 

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Жовтан І.В., вручити їй свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Рафальського М.Л., вручити йому 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Сердюк І.О., вручити їй свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Омельяненко Л.І., вручити їй 

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

[…] 

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

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

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

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

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

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Шульєвої Т.Л., вручити їй свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Мартиновської З.І., вручити їй 

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

 

По другому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: заслухати стажистів Кухтій О.В., Миненко Ю.В., Ручку А.М., Носача Д.Л., 

Шостенка С.О., Севост’янова С.С., Духоту В.В., Чорноморець Я.А., Сапалову О.В., Нагорнюк 

Ю.С., Недашковську О.А., Карлаша Ю.І., Дмитрук М.А., Бокач М.В., Маринушкіну Л.В., 

Матюшка В.В., Рожка С.М., Перепелицю О.Г., Чепелюк І.В., Шимко М.Ю., Перепелицю С.Г., 

Зайцеву М.Ю., Шеховцова Є.С., Бєлкіну Н.В. керівників стажування – Данича О.С., Допу В.І., 

Середу Д.А., Колтунову О.В., Кутукова С.О., Карпенка В.К., Негоду С.Л., Якубу Г.О., 

Росомаху М.О., Селюха А.В., Завгороднього М.М., Дворніченка М.М., Баранова О.В., Кашубу 



М.О., Заболотного О.М., Луєнка Ю.В., Зінченко Є.В., Антоненко Л.А. 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 Кухтій О.В. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Данича О.С. та видати Кухтій О.В. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Допи В.І. та видати Миненко Ю.В. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Середи Д.А. та видати Ручці А.М. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Середи Д.А. та видати Носачу Д.Л. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Середи Д.А. та видати Шостенку С.О. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

 […] 

Вирішили: затвердити звіт Севост’янова С.С. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Колтунової О.В. та видати Севост’янову С.С. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Кутукова С.О. та видати Духоті В.В. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Бокач М.В. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Завгороднього М.М. та видати Бокач М.В. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Карпенка В.К. та видати Чорноморець Я.А. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Негоди С.Л. та видати Сапаловій О.В. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Якуби Г.О. та видати Нагорнюк Ю.С. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України 



[…] 

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

стажування керівника стажування Якуби Г.О. та видати Недашковській О.А. свідоцтво про 

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

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Карлаша Ю.І. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Росомахи М.О. та видати Карлашу Ю.І. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Селюха А.В. та видати Дмитрук М.А. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Маринушкіної Л.В. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Дворніченка М.М. та видати Маринушкіній Л.В. свідоцтво 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Баранова О.В. та видати Матюшко В.В. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Кашуби М.О. та видати Рожко С.М. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Заболотного О.М. та видати Перепелиці О.Г. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Заболотного О.М. та видати Чепелюк І.В. свідоцтво про 

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

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

стажування керівника стажування Луєнка Ю.В. та видати Шимко М.Ю. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Зінченко Є.В. та видати Перепелиці С.Г. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Антоненко Л.А. та видати Зайцевій М.Ю. свідоцтво про 

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

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Шеховцова Є.С. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Антоненко Л.А. та видати Шеховцову Є.С. свідоцтво про 

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

[…] 



Вирішили: затвердити звіт Бєлкіної Н.В. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Антоненко Л.А. та видати Бєлкіній Н.В. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

Вирішили: внести відомості відносно адвоката Аніщенка О. Г. до реєстру керівників 

стажування. 

[…] 

Вирішили: внести відомості відносно адвоката Зінченко С.П. до реєстру керівників 

стажування. 

[…] 

Вирішили: внести відомості відносно адвоката Розмовенко О.Г. до реєстру керівників 

стажування. 

[…] 

Вирішили: зупинити стажування Валевач М.М. в зв’язку з поданням стажистом заяви про 

зупинення стажування. 

[…] 

Вирішили: поновити стажування Бредюка О.М. з 30 квітня 2018 року. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Оскоми О.М. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Гуца М.В.  

[…] 

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

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

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Допи І.І. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Отрощенко Ю.М. та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Гордієць В.С. 

 […] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Стеценка Д.Л. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Антонеко Л.А. 

[…] 

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

видати йому направлення на стажування до адвоката Антонеко Л.А 

[…] 

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

видати йому направлення на стажування до адвоката Антонеко Л.А. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Вітренко М.Ю. та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Розмовенко О.Г. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Страшного М.М. та 

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Скляр М.С. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Баранова О.В. 

[…] 



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

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Середи Ю.С. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Дворніченка М.М. 
[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Якуби Г.О. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Тоцької Н.Є. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Якуби Г.О. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Зеленої Н.Ю. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Селюха А.В. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Кухар Н.В. та видати їй 

направлення на стажування до адвоката Карпенка В.К. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Нетяги В.К. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Карпенка В.К. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Кулика В.Б. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Підгорної Л.С. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Ярошевича І.О. та 

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Форофонтової-Гуз Г.Д. 

та видати їй направлення на стажування до адвоката Колтунової О.В. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Борщика Д.О. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Аніщенка О.Г. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Бачала О.П. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Заболотного О.М 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Соляника Д.О. та 

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

[…] 

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

видати йому направлення на стажування до адвоката Богданової І.Д. 

[…] 

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

видати йому направлення на стажування до адвоката Зінченко С.П. 

[…] 

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

їй направлення на стажування до адвоката Зінченко С.П. 

 

 



 […] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Тимків А.М. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Зінченко С.П. 

[…] 

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

їй направлення на стажування до адвоката Зінченко Є.В. 

[…] 

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

видати йому направлення на стажування до адвоката Зазимко Є.Г. 

[…] 

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

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

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Чікової Т.А. 

[…] 

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

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

[…] 

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

їй направлення на стажування до адвоката Лутай Н.М. 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Щербака Т.І. про проходження стажування. 
[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Савости О.Л. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Сердюченка Б.О. про проходження стажування. 

[…] 

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



[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Пуговкіна А.Є. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Керноз К.Г. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Гаджиєва Р.Ф. про проходження стажування. 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Белавцевої О.М. про проходження стажування. 
[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Ніконова Д.М. про проходження стажування. 
[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Конюшка Д.Б. про проходження стажування. 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Оліфіра К.М. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Ковалевського Р.В. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 



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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Ковальчук Т.А. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Надточій Т.М. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Віжунова О.В. про проходження стажування. 
[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили:. затвердити поточний звіт Смуригіної К.О. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Кульгейко Л.Ю. про проходження стажування. 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Ісакова Д.Г. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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



[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Греськів З.Г. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Кравченка Р.М. про проходження стажування. 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Єнько Т.О. про проходження стажування. 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Чернецького О.Я. про проходження стажування. 

 

По третьому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: : внести відомості до ЄРАУ щодо помічника адвоката Кривошея Є.В., якою є 

Топча А.О. 

[…] 

Вирішили: внести відомості до ЄРАУ щодо помічника адвоката Іванцова А.В., якою є Линник 

І.М 

 

 

По четвертому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: замінити свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю адвокату 

Мхитарян (Зав’ялова) Ю.В. у зв’язку зі зміною прізвища 

 

 

По п’ятому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили:.внести подання до КДКА Чернігівської області щодо притягнення до 

дисциплінарної відповідальності адвокатів, які не сплатили внесок на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування за 2018 рік або порушили строки та порядок оплати. 

 

. 

Голова Ради адвокатів 

Чернігівської області                                                          /Г.О.Якуба/ 

 

 

Секретар Ради адвокатів  

Чернігівської області                                                                                              /М.В.Овсяннік/ 
 


