
 

Витяг з протоколу № 63 

засідання Ради адвокатів Чернігівської області 

 

м. Чернігів                                                                                            22 червня 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; 

 затвердження індивідуальних планів стажування та видача направлень на 

стажування; 

 затвердження поточних звітів стажистів адвокатів; 

 зупинення проходження стажування Дремлюги С.О., Скляренко Т.Г. 

3. Розгляд заяви адвоката Максімової Ж.В. про виключення з реєстру керівників 

стажування.  

4. Розгляд заяви стажиста Скоробогатого О.В. про заміну керівника стажування; 

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

адвокатською діяльністю Василяки Р.О. 

6. Різне. 

По першому питанню порядку денного. 

 

[…] 

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

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Носача Д.Л., вручити йому 

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Севост'янова С.С., вручити йому 

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



[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Нагорнюк Ю.С., вручити їй 

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Карлаша Ю.І., вручити йому 

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

[…] 

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

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

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

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Перепелиці С.Г., вручити йому 

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

[…] 

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

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Шимко М.Ю., вручити йому 

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Зайцевої М.Ю., вручити їй 

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

[…] 



Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Бєлкіної Н.В., вручити їй свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Шеховцова Є.С., вручити йому 

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

 

По другому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: заслухати стажистів Чуба Р.В., Карасова Н.В., Руденок П.С., Петров М.В., Куценко 

О.В., Кирийчук І.М., Щербань Л.А., Шеховцова А.В., Андрієць Н.О., Головін Д.В., Конопля 

Ю.М., Городнича Т.В.,Акперова О.І., Щербак Т.І., Дєєва Ю.В., Романюк Т.І., Пічугіна С.С., 

Кур’ян К.І., Кириченко Н.О., Власенко Ю.Д., Колійчук К.О., Замура Л.П.,Комлик І.С., Маковій 

В.М., Сахневич Н.І., Здоровець С.В., Гудзевата Н.М., Гудзевата Н.М., Коваленко Д.А., 

Слєсаренко Я.В., Кудляк О.П., Глушко О.А., Лівак Н.В., Коновал Р.О., Проценко М.М., 

Вольфовський С.О., Ричек В.В., Комлик І.С., Маковій В.М. керівників стажування – 

Романченка О.П., Миланича А.М., Карася А.А., Гуца А.М., Могілевець О.С., Поду О.А., 

Кутукова С.О., Міщенка В.П., Хоменка С.М., Бузину Н.В., Дубовик Н.М., Карпенка В.К., 

Заболотного О.М., Марченко Н.І., Грабову О.В., Сірого О.В., Завгороднього М.М., 

Чередніченка О.М., Торбєєва М.О., Чикилевську О.В., Гордієць В.С., Підгорного К.Є., 

Шалупню С.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 Чуба Р.В. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Романченка О.П. та видати Чубу Р.В. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Романченка О.П. та видати Карасовій Н.В. свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Руденка П.С. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Миланича А.М. та видати Руденку П.С. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Карася А.А. та видати Петрову М.В. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Карася А.А. та видати Куценку О.В. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України 

[…] 

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

стажування керівника стажування Гуца А.М. та видати Кирийчук І.М. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 



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

стажування керівника стажування Гуца А.М. та видати Щербань Л.А. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Могілевець О.С. та видати Шевцова А.В. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Могілевець О.С. та видати Андрієць Н.О. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Могілевець О.С. та видати Головіну Д.В. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Поди О.А. та видати Коноплі Ю.М. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Городничої Т.В. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Поди О.А. та видати Городничій Т.В. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Кутукова С.О. та видати Акперовій О.І. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Щербак Т.І. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Кутукова С.О. та видати Щербак Т.І. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Гудзеватої Н.М. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Завгороднього М.М. та видати Гудзеватій Н.М. свідоцтво 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Міщенка В.П. та видати Дєєвій Ю.В. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Романюк Т.І. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Міщенка В.П. та видати Романюк Т.І. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Міщенка В.П. та видати Пічугіній С.С. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 



Вирішили: затвердити звіт Кур’ян К.І. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Хоменка С.М. та видати Кур’ян К.І. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Бузини Н.В. та видати Кириченко Н.О. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Власенка Ю.Д. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Карпенка В.П. та видати Власенка Ю.Д. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Заболотого О.М. та видати Колійчуку К.О. свідоцтво про 

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

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Замури Л.П. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Марченко Н.І. та видати Замурі Л.П. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Комлика І.С. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Марченко Н.І. та видати Комлику І.С. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

Вирішили затвердити звіт Маковія В.М. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Марченко Н.І. та видати Маковію В.М. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Сахневич Н.І. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Грабової О.В. та видати Сахневич Н.І. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Сірого О.В. та видати Здоровцю С.В. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Коваленка Д.А. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Чередніченка О.М. та видати Коваленку Д.А. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Торбєєва М.О. та видати Слєсаренку Я.В. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Торбєєва М.О. та видати Кудляк О.П. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 



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

стажування керівника стажування Селюха А.В. та видати Глушко О.А. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Чикилеської О.В. та видати Лівак Н.В. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Гордієць В.С. та видати Коновал Р.О. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Гордієць В.С. та видати Проценку М.М. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

оцінку стажування керівника стажування Підгорного К.Є. та видати Вольфовському С.О. 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги 

адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Шалупні С.В. та видати Ричеку В.В. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

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

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України 

[…] 

Вирішили: зупинити стажування Скляренко Т.Г. в зв’язку з поданням стажистом заяви про 

зупинення стажування. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Максименко Л.С. та 

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Марус І.Є. та видати їй 

направлення на стажування до адвоката Селюха А.В. 

[…] 

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

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

[…] 

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

їй направлення на стажування до адвоката Радченка О.О. 

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Стовпового С.Г. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Костирка Є.С. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Завгороднього М.М. 



[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Могілевець О.С. 

[…] 

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

видати їй направлення на стажування до адвоката Могілевець О.С. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Сльозки А.Ф. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Кашуби М.О. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Кулинич Т.В. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Хоменка С.М. 

[…] 

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

видати їй направлення на стажування до адвоката Карася А.А. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Даневич А.О. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Карася А.А. 

[…] 

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

видати йому направлення на стажування до адвоката Марченко Н.І. 

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Марченко Н.І. 

[…] 

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

їй направлення на стажування до адвоката Марченко Н.І. 

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Шишкіна П.С. та 

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

[…] 

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

їй направлення на стажування до адвоката Грабової О.В. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Зосіменка С.В. та 

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

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Гуца А.М. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Радецька Т.П. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Гуца А.М. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Сахар С.А. та видати їй 

направлення на стажування до адвоката Миланича А.М. 



[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Приходька С.В. та 

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

[…] 

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

направлення на стажування до адвоката Торбєєва М.О. 

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Волощук Р.А. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Романченка О.П. 

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Зарічної Л.А. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Негоди С.Л. 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Сидоренко Н.Д. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Ємельянової К.А. про проходження стажування. 

 …] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Позняка К.Ю. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Баули Т.П. про проходження стажування. 

[…] 



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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Кебкала В.Г. про проходження стажуванн. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

 …] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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



[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Манжай С.Б. про проходження стажування. 

 

По третьому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: виключити з реєстру керівників стажування адвоката Максімову Ж.В. 

 

По четвертому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: призначити адвоката Могілевець О.С. керівником стажування стажиста 

Скоробогатого О.В. з 18 червня 2018 року  

 

По п’ятому питанню порядку денного. 

 

[…] 

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

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

 

По шостому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: звернутися до Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності 

та до прокурора Чернігівської області з повідомленням про порушення прав адвоката Кінебаса 

О.М. під час здійснення ним його професійної діяльності, що мало місце 14 червня 2018 року 

о 8 годині 00 хвилин в приміщенні Новозаводського районного суду міста Чернігова та 

виразилося у погрозах та спробі застосування фізичного тиску на нього з боку громадянина 

Реміза Дмитра Володимировича. 

 

 

 

 

Голова Ради адвокатів 

Чернігівської області                                                          /Г.О.Якуба/ 

 

 

Секретар Ради адвокатів  

Чернігівської області                                                                                              /М.В.Овсяннік/  



 


