
 

Витяг з протоколу № 65 

засідання Ради адвокатів Чернігівської області 

 

м. Чернігів                                                                                            17 серпня 2018 року 

 

Присутні: 12 членів Ради за списком 

 

Засідання Ради адвокатів Чернігівської області є повноважним. 

 

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: Пирковської О.В., Рябініна Д.Д., 

Кириленка О.М. 

  затвердження індивідуальних планів стажування та видача направлень на 

стажування; 

 затвердження поточних звітів стажистів адвокатів; 

 зупинення стажування: Басюка С.В. 

 припинення стажування: Радченка Є.П. 

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

адвокатською діяльністю Залозної Д.П., Тетері С.Г. 

4. Виключення з реєстру керівників стажування адвоката Душина А.В у зв’язку з 

зупиненням права на заняття адвокатською діяльністю. 

5. Розгляд заяви стажиста Мохир (Демиденко) О.В. про заміну керівника стажування. 

6. Розгляд заяви адвоката Лєскова В.О. щодо видачі йому свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю у зв’язку з помилкою у прізвищі. 

7. Направлення подання відносно адвоката Прохоренко О.Є. про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності за порушення строку оплати внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування за 2018 рік. 

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

адвокатами безоплатної правової допомоги. 

9. Різне. 

 

По першому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Савости І.М., вручити йому 

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

[…] 

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

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Бордакової Т.О., вручити їй 

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



 

[…] 

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

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

[…] 

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

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Кари Л.В., вручити їй свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

 

По другому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: заслухати стажистів Йовенка О.В., Сердюченка Б.О., Холявко О.І., Хайтова П.В., 

Штипу І.В., Руденок І.Л., Пуговкіну А.Є., Сидоренко Н.Д., Бучак Н.М., Дзину О.Є., Керноз 



К.Г., Ємельянову К.А., Дмитришина А.В., Гаджиєва Р.Ф., Макарова С.О., Дорошенка О.С., 

Белавцеву О.М., Харабаш Д.В., Солдатова О.О., Ніконова Д.М., Савченка В.В., Трояна С.П., 

Коломоєць І.В., Бригинець А.А., Скорика В.О., Ястреб Т.І., Конюшка Д.Б., Уманського В.В., 

Маковецького В.Л., Оліфіра К.М., Книш Н.І., Ковалевсього Р.В., Надточій Т.М. керівників 

стажування – Стовпового С.Г., Дворніченка М.М., Чикилевську О.В., Чернінську Л.М., 

Харченка Б.І., Росомаху М.О., Кашубу М.О., Томилка М.М., Овсянніка М.В., Шеремет В.М., 

Лисова Д.О., Фесюка М.І., Гречко Н.О., Лутай Н.М., Шалупню С.В., Данича О.С., Бузакова 

О.Ю., Верех А.М., Литовченка Д.М., Зінченко Є.В., Кінебаса О.М., Мотяша М.І., Петрикея І.А., 

Чередніченка О.М., Загальця О.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 Йовенка О.В. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Стовпового С.Г. та видати Йовенка О.В. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Дворніченка М.М. та видати Сердюченку Б.О. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Чикилевську О.В. та видати Холявко О.І. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Чикилевську О.В. та видати Хайтову П.В. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Чернінську Л.М. та видати Штипі І.В. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Харченка Б.І. та видати Руденок І.Л. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Пуговкіної А.Є. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Росомаху М.О. та видати Пуговкіній А.Є. свідоцтво про 

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

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Сидоренко Н.Д. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Кашуби М.О. та видати Сидоренко Н.Д. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Томилка М.М. та видати Бучак Н.М. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 



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

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

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

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

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Конюшка Д.Б. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Овсянніка М.В. та видати Конюшку Д.Б. свідоцтво про 

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

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Керноз К.Г. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Колтунової О.В. та видати Стеценку М.В. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Шеремет В.М. та видати Ємельянової К.А. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Лисова Д.О. та видати Дмитришину А.В. свідоцтво про 

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

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Гаджиєва Р.Ф. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Лисова Д.О. та видати Гаджиєву Р.Ф. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Фесюка М.І. та видати Макарову С.О. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Фесюка М.І. та видати Дорошенка О.С. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Гречко Н.О. та видати Белавцевій О.М. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Лутай Н.М. та видати Харабашу Д.В. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Шалупні С.В. та видати Солдатову О.О. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 



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

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

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Бузакова О.Ю. та видати Савченку В.В. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Верех А.М. та видати Трояну С.П. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Ковалевського Р.В. про результати його стажування, звіт про 

оцінку стажування керівника стажування Верех А.М. та видати Ковалевському Р.В. свідоцтво 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Зінченко Є.В. та видати Бригинець А.А. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Кінебаса О.М. та видати Скорика В.О. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Мотяша М.І. та видати Уманському В.В. свідоцтво про 

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

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Маковецького В.Л. про результати його стажування, звіт про 

оцінку стажування керівника стажування Петрикея І.А. та видати Маковецькому В.Л. 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги 

адвоката України.  

[…] 

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

стажування керівника стажування Чередніченка О.М. та видати Оліфіру К.М. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Чередніченка О.М. та видати Книш Н.І. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

Вирішили:. затвердити звіт Надточій Т.М. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Загальця О.М. та видати Надточій Т.М. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

Вирішили: внести відомості відносно адвоката Пирковської О.В. до реєстру керівників 

стажування. 

[…] 



Вирішили: внести відомості відносно адвоката Рябініна Д.Д. до реєстру керівників 

стажування. 

[…] 

Вирішили: внести відомості відносно адвоката Кириленка О.М. до реєстру керівників 

стажування. 

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

їй направлення на стажування до адвоката Овсянніка М.В. 

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Задирайко Є.Р. та 

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

[…] 

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

направлення на стажування до адвоката Шалупні С.В. 

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Дрозд В.І. 

[…] 

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

видати йому направлення на стажування до адвоката Кушнеренка Є.Ю. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Мельниченка О.Ю. та 

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

[…] 

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

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

[…] 

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

їй направлення на стажування до адвоката Данича О.С. 

[…] 



Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Мельника К.В. та 

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Баграмян В.Р. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Петрикея І.А. 

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Петрикея І.А. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Доброханського Я.В. та 

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Пирковського Ю.Ф. та 

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

[…] 

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

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

[…] 

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

їй направлення на стажування до адвоката Дворніченка М.М. 

[…] 

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

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

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Верех А.М. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Вернидубова Я.В. та 

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Мишка В.В. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Єрмоленка А.А. 

[…] 

Вирішили:. затвердити індивідуальний план проходження стажування Лук`яненко Р.В. та 

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

видати їй направлення на стажування до адвоката Фасти Є.М. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Орлова О.О. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Томилка М.М. 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Кебкал В.Г. 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 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 Верба А.С. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Барвіної 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 Олійника О.М. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Халімон 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. 

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Максименко Л.С. про проходження стажування. 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Каменської О.Ю. про проходження стажування. 

[…] 



Вирішили: затвердити поточний звіт Маруса І.Є. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили:.. затвердити поточний звіт Сльозки А.Ф. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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



[…] 

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

[…] 

Вирішили: зупинити стажування Басюка С.В. строком на 6 місяців, у зв’язку з поданням 

стажистом заяви про зупинення стажування з 13 серпня 2018 року. Визначити час проходження 

стажування 520 годин. 

[…] 

Вирішили: припинити стажування Радченка Є.В. в зв’язку з поданням стажистом заяви про 

припинення стажування. 

 

По третьому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: відкласти розгляд заяви Залозної Д.П. про видачу їй свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю без проходження стажування до наступного засідання  Ради. 

[…] 

Вирішили: звільнити Тетерю С.Г. 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: адвоката Душина А.В. відсторонити від керівництва стажуванням Мохир ( 

Демиденко ) О.В. та виключити його з Реєстру керівників стажування у зв’язку з накладенням 

на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською 

діяльністю. 

 

 

По п’ятому питанню порядку денного. 

[…] 

Вирішили: призначити адвоката Кириленка О.М. керівником стажування стажиста Мохир 

(Демиденко) О.В. з 31 липня 2018 року.  

 

По шостому питанню порядку денного. 

[…] 

Вирішили: замінити адвокату Лєскову В.О. свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю у зв’язку з помилкою у прізвищі. 

 

По сьомому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: відкласти вирішення питання про направлення подання відносно адвоката 

Прохоренко О.Є. до КДКА Чернігівської області для вирішення питання щодо притягнення 

останньої до дисциплінарної відповідальності в зв’язку з порушенням строків сплати 

щорічного внеску на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування за 2018 

рік  до наступного засідання Ради та викликати адвоката Прохоренко О.Є. для дачі пояснень. 

 

 

 



По восьмому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: відкласти розгляд питання щодо затвердження висновку Комісії з оцінювання 

якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги за скаргою 

Переправки І.А. на дії адвоката Кантура О.А. до наступного засідання Ради та викликати 

адвоката Кантура О.А для дачі пояснень. 

 

 

 

Голова Ради адвокатів 

Чернігівської області                                                          /Г.О.Якуба/ 

 

 

Секретар Ради адвокатів  

Чернігівської області                                                                                              /М.В.Овсяннік/ 

 


