
 

Витяг з протоколу № 64 

засідання Ради адвокатів Чернігівської області 

 

м. Чернігів                                                                                            20 липня 2018 року 

 

Присутні: 12 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: Чепурної Н.В., Салій О.О., 

Котенка А. П. 

 затвердження індивідуальних планів стажування та видача направлень на 

стажування; 

 затвердження поточних звітів стажистів адвокатів; 

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

адвокатською діяльністю: Пиріг Н.О., Джури С.П., Миколюк Р.А. 

4. Розгляд заяв адвокатів Іванцова А.В. та Слєпченка С.А. щодо видачі їм дублікатів 

свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю у зв’язку з втратою свідоцтва.  

5. Розгляд заяви щодо внесення даних про помічника адвоката Копейкіна С.О. до ЄРАУ 

та видачі посвідчення помічника адвоката Копейкіній А.С., заяви щодо внесення даних 

до ЄРАУ про помічника адвоката Якуби Г.О. та видачі посвідчення помічника адвоката  

Шипову І.І., заяви щодо внесення даних до ЄРАУ про помічника адвоката Аніщенка 

О.Г. та видачі посвідчення помічника адвоката  Лугун Є.А. 

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

адвокатами безоплатної правової допомоги. 

7. Різне. 

 

По першому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили:. вважати складеною Присягу адвоката України Чуби Р.В., вручити йому свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Руденка П.С., вручити йому 

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

[…] 



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

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Кирийчук І.М. вручити їй свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Андрієць Н.О., вручити їй свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Дайнеко П.В., вручити їй свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Щербак Т.І., вручити їй свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

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

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Романюк Т.І., вручити їй свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

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

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Кур’ян К.І., вручити їй свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 



[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Кириченко Н.О., вручити їй 

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Власенка Ю.Д., вручити йому 

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили:. вважати складеною Присягу адвоката України Замури Л.П., вручити їй свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

Вирішили:. вважати складеною Присягу адвоката України Сахневич Н.І., вручити їй свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Гудзеватої Н.М., вручити їй 

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Коваленка Д.А., вручити йому 

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

[…] 

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

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

[…] 

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

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

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

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

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

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Коновал Р.О., вручити їй свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

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

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

[…] 



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

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

[…] 

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

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

 

По другому питанню порядку денного. 

[…] 

Вирішили: заслухати стажистів Кульбіду Л.І., Чекотила В.І., Сподіна В.С., Рубашку А.С., 

Савосту О.Л., Савосту І.М., Бордакову Т.О., Дорошенка Є.В., Тагеєву Н.М., Марченко А.В., 

Шуляка О.С., Кару Л.В., Стеценка М.В., Литвина А.М., Лавренко Н.О., Косіяненко І.В., 

Фоменко І.І., Яцуна В.М., Скоробогатого О.В., Калиниченко А.О., Петронюка Р.В. керівників 

стажування – Романченка О.П., Мотяша М.І., Подалюки В.О., Святну О.В., Підгорного А.М., 

Шестака О.В., Росомаху М.О., Мороза О.В., Дрозда В.І., Іванюка Г.І., Бузину Н.В., Негоду С.Л., 

Торбєєва М.О., Могілевець О.С., Гринь Л.В., Литовченка Д.М., Фасту Є.М., Сергієнка А.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 Петронюка Р.В. про результати його стажування, звіт про оцінку 

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

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Мотяша М.І. та видати Савості І.М. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Мотяша М.І. та видати Савості О.Л. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Подалюки В.О. та видати Бордакову Т.О. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Святну О.В. та видати Дорошенка Є.В. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України 

[…] 

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

стажування керівника стажування Підгорного К.Є. та видати Тагеєвій Н.М. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Шестака О.В. та видати Марченко А.В. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 



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

стажування керівника стажування Росомахи М.О. та видати Шуляка О.С. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Мороза О.В. та видати Карі Л.В. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Мороза О.В. та видати Стеценку М.В. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Дрозд В.І. та видати Литвина А.М. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Іванюка Г.І. та видати Лавренко Н.О. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Бузини Н.В. та видати Косіяненко І.В. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Негоди С.Л. та видати Фоменко І.І. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Торбєєва М.О. та видати Яцуну В.М. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

оцінку стажування керівника стажування Могілевць О.С. та видати Скоробогатому О.В. 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги 

адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Гринь Л.В. та видати Калиниченко А.О. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Кульбіди Л.І. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Сергієнка А.М. та видати Кульбіді Л.І. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 



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

стажування керівника стажування Литовченка Д.М. та видати Сподіну В.С. свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України 

[…] 

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

стажування керівника стажування Баранова О.В. та видати Чекотило В.І. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

 […] 

Вирішили: затвердити звіт Рубашки А.С про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Фасти Є.М. та видати Рубашка А.С. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

Вирішили: внести відомості відносно адвоката Чепурної Н.В. до реєстру керівників 

стажування. 

[…] 

Вирішили:. внести відомості відносно адвоката Салій О.О. до реєстру керівників стажування. 

[…] 

Вирішили: внести відомості відносно адвоката Котенка А. П. до реєстру керівників 

стажування. 

[…] 

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

видати їй направлення на стажування до адвоката Сергієнка А.М.  

[…] 

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

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

[…] 

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

їй направлення на стажування до адвоката Мороза О.В. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Полях І.С. та видати їй 

направлення на стажування до адвоката Чернінської Л.М. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Стеченка Я.В. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Чікової Т.А. 

 […] 

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

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

[…] 

Вирішили:. затвердити індивідуальний план проходження стажування Левченко К.М. та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Підгорного К.Є. 

[…] 

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

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

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Підгорної Л.С 

[…] 



Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Шипотіло Д.С. та 

видати їй направлення на стажування до адвоката Поди О.А. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Тагієва С.Р. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Поди О.А.  

[…] 

Вирішили:. затвердити індивідуальний план проходження стажування Жерняка С.М. та 

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Другакова Г.В. та 

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Капаниці С.М. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Салій О.О. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Жмакіна С.А. та 

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Бондар І.П. та видати їй 

направлення на стажування до адвоката Чепурної Н.В. 

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Решетняка Р.І. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Чепурної Н.В. 

 […] 
Вирішили:. затвердити індивідуальний план проходження стажування Гуріної Л.В. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Могілевець О.С. 

[…] 

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

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

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Романчека О.П. 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Ясинчук І.Г. 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 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 Чуєнка 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 Алєксєєвої І.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 Кулініч К.В. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Щербака І.І. 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 Оскоми О.М. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Стеценка Д.Л. про проходження стажування. 
[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Гомельчука С.С. про проходження стажування. 
[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Парфентьєва А.О. про проходження стажування. 
[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Вітренко М.Ю. про проходження стажування. 
[…] 

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

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили:. затвердити поточний звіт Тоцької Н.Є. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Зеленої Н.Ю. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Кулика В.Б. про проходження стажування. 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Ярошевича І.О. про проходження стажування. 
 […] 

Вирішили:. затвердити поточний звіт Форофонтової–Гуз Г.Д. про проходження стажування. 

[…] 

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



[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

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

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

[…] 

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

[…] 

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

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

 

По третьому питанню порядку денного 
 

[…] 

Вирішили: звільнити Пиріг Н.О. від проходження стажування та видати їй свідоцтво про 

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

[…] 

Вирішили:. звільнити Джуру С.П. від проходження стажування та видати його свідоцтво про 

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

[…] 

Вирішили: звільнити Миколюк Р.А. від проходження стажування та видати їй свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України 

 

По четвертому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: видати дублікат Іванцову А.В. свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю у зв’язку з втратою. 

[…] 

Вирішили: видати дублікат Слєпченку С.А. свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю у зв’язку з втратою. 

 

По п’ятому питанню порядку денного. 

[…] 



Вирішили:. внести відомості до ЄРАУ щодо помічника адвоката Копейкіна С.О., яким є 

Копейкіна А.С. 

[…] 

Вирішили: : внести відомості до ЄРАУ щодо помічника адвоката Якуби Г.О., яким є Шипов 

І.І. 

[…] 

Вирішили: відмовити адвокату Аніщенку О.Г. у внесенні відомостей до ЄРАУ щодо 

помічника адвоката, якою є Лугун Є.А. 

 

По шостому питанню порядку денного. 

 

 […] 

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

надання адвокатами безоплатної правової допомоги від 19 липня 2018 року за результатами 

розгляду звернення прокурора Ічнянського відділу Прилуцької місцевої прокуратури Бабір С.І. 

на дії адвоката Рудніка А.М. 

[…] 

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

надання адвокатами безоплатної правової допомоги від 19 липня 2018 року за результатами 

розгляду клопотання-скарги підозрюваного Петрова Д.В. на дії адвоката Самойленка М.Д. 

[…] 

Вирішили: відкласти розгляд питання щодо затвердження висновку Комісії з оцінювання 

якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги за 

результатами розгляду заяви Севастьян М.М. на дії адвоката Яременка М.М. до наступного 

засідання Ради. 

 

Голова Ради адвокатів 

Чернігівської області                                                          /Г.О.Якуба/ 

 

 

Секретар Ради адвокатів  

Чернігівської області                                                                                              /М.В.Овсяннік/ 
 


