
Витяг з протоколу № 66 

засідання Ради адвокатів Чернігівської області 

 

м. Чернігів                                                                                            21 вересня 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. Затвердження звітів про виконання індивідуального плану стажування відповідних 

висновків керівників стажування та видача свідоцтв про право на заняття адвокатською 

діяльністю. 

2. Прийняття присяги адвоката України та вручення свідоцтв про право на заняття 

адвокатською діяльністю 

3. 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: Блохіної Н.В., Герасименка А.О., 

Огородник Ю.О., Черненка Г.І.; 

  затвердження індивідуальних планів стажування та видача направлень на 

стажування; 

 затвердження поточних звітів стажистів адвокатів; 

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

адвокатською діяльністю Залозної Д.П., Красільнікової Н.В., Бовкуна В.І.; 

5. Розгляд заяв щодо внесення даних до ЄРАУ про помічників адвоката Безнощенко К.В. 

та видачі посвідчення помічника адвоката Харьковій М.Д. та Тарасовичу А.С.  

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

адвокатами безоплатної правової допомоги за скаргою громадянина Переправки І.А. на 

бездіяльність адвоката Кантура А.О. 

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. Різне. 

 

По першому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: заслухати стажистів Ясинчук І.Г., Торканєвського Д.В., Позняка К.Ю., Іващенка 

С.В., Туркевича О.С., Ганжу А.О., Баулу Т.П., Руденську В.В., Рябчук С.В., Ковальчук Т.А., 

Дроган Л.В., Малая А.В., Макарчука В.П., Антоненка І.Є., Сакун І.А., Стороженка Д.О., 

Стороженко М.М., Бартохова О.В., Віжунова О.В., Демчука Є.В., Вертелецьку Л.А., 

Литвиненко Д.Г., Прищепу С.А., Чуєнко В.І., Іващенко С.І. керівників стажування – 

відповідають всім вимогам, та запропонувала заслухати стажистів, керівників стажування – 

Богданову І.Д., Дрозд В.І., Томилка М.М., Миланича А.М., Іллюшка О.М., Подалюку В.О., 

Сергієнка А.М., Колесника В.П., Карася А.А., Колтунову О.В., Шеремет В.М., Дуденок О.О., 



Шолох О.В., Мошко М.М., Луєнка Ю.В., Негоду С.Л., Єрмоленка А.А., Зінченко Є.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 Ясинчук І.Г. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Богданової І.Д. та видати Ясинчук І.Г. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

оцінку стажування керівника стажування Дрозд В.І. та видати Торканєвському Д.В. свідоцтво 

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

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Позняка К.Ю. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Дрозд В.І. та видати Позняку К.Ю. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України 

[…] 

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

стажування керівника стажування Томилка М.М. та видати Іващенку С.В. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Томилка М.М. та видати Туркевичу О.С. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Миланича А.М. та видати Ганжі А.О. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Баули Т.П. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Миланича А.М. та видати Баулі Т.П. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Іллюшка О.М. та видати Руденській В.В. свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України 

[…] 

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

стажування керівника стажування Подалюки В.О. та видати Рябчук С.В. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Колесеика В.П. та видати Дроган Л.В. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

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

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 



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

стажування керівника стажування Колтунової О.В. та видати Макарчуку В.П. свідоцтво про 

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

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Антоненку І.Є. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Шеремет В.М. та видати Антоненку І.Є. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Дуденок О.О. та видати Сакун І.А. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Шолох О.В. та видати Стороженку Д.О. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Шолох О.В. та видати Стороженко М.М. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Мошко М.М. та видати Бартохову О.В. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Луєнка Ю.В. та видати Демчуку Є.В. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Луєнка Ю.В. та видати Вертелецькій Л.А. свідоцтво про 

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

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Литвиненко Д.Г. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Негоди С.Л. та видати Литвиненко Д.Г. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Єрмоленка А.А. та видати Прищепі С.А. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Єрмоленка А.А. та видати Чуєнко В.І. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Зінченко Є.В. та видати Іващенко С.І. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 



Вирішили: відкласти розгляд питання про затвердження звіту Ковальчук Т.А. про результати 

її стажування, звіту про оцінку стажування її керівника стажування Сергієнка А.М. до 

засідання Ради, що відбудеться 02 листопада 2018 року, з метою перевірки правдивості 

внесеної інформації в Додатку 11 до Положення про організацію та порядок проходження 

стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, 

затвердженого рішенням РАУ від 03 лютого 2017 року № 6, із змінами, внесеними рішенням 

РАУ від 08 лютого 2018 року № 15, який поданий стажистом Ковальчук Т.А. та підписаний 

нею власноручно. 

 

По другому питанню порядку денного 

 

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

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

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

[…] 

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

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Пуговкіною А.Є. вручити їй 

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Сидоренко Н.Д., вручити їй 

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

[…] 

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

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Дзини О.Є., вручити їй свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Керноз К.Г., вручити їй свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 



Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Гаджиєва Р.Ф., вручити йому 

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Белавцевої О.М., вручити їй 

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Ніконова Д.М., вручити йому 

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 



Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Оліфіра К.М., вручити йому 

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

[…] 

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

право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

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

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

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Надточій Т.М., вручити йому 

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

 

По третьому питанню порядку денного 

 

[…] 

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

стажування. 

[…] 

Вирішили: внести відомості відносно адвоката Герасименка А.О. до реєстру керівників 

стажування. 

[…] 

Вирішили: внести відомості відносно адвоката Огородник Ю.О. до реєстру керівників 

стажування. 

[…] 

Вирішили: внести відомості відносно адвоката Черненка Г.І. до реєстру керівників 

стажування. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Муляренко К.О. та 

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

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Яковлева А.Л.  

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Бичкова А.Б. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Колтунової О. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Едієва Т.А. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Кутукова С.О.  

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Огородник Ю.О.  

[…] 

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

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

[…] 

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

направлення на стажування до адвоката Огородник Ю.О.  

[…] 



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

їй направлення на стажування до адвоката Шолох О.В. 

[…] 

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

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

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Негоди С.Л. 

[…] 

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

видати їй направлення на стажування до адвоката Рябініна Д.Д. 

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Рябініна Д.Д. 

[…] 

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

видати йому направлення на стажування до адвоката Рябініна Д.Д. 

[…] 

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

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

[…] 

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

направлення на стажування до адвоката Томилка М.М. 

[…] 

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

їй направлення на стажування до адвоката Томилка М.М. 

[…] 

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

їй направлення на стажування до адвоката Зінченко Є.В. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Вергуна М.М. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Карася А.А. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Одноралова Е.Л. та 

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Ключникової Т.С. та 

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Борисовця О.Г. та 

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

[…] 

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

їй направлення на стажування до адвоката Мошко М.М. 

[…] 



Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Вереши Л.Л. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Вереши Р.В. 

[…] 

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

видати йому направлення на стажування до адвоката Єрмоленка А.А. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Братерського Г.М. та 

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

[…] 

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

видати йому направлення на стажування до адвоката Міщенка В.П. 

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Верех А.М. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Лахненка Є.М. та 

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Антонової Н.В. та 

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

[…] 

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

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Михна 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 Середа 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.К. 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 Бачала О.П. про проходження стажування. 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Борщика Д.О. 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 Скрипка 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 Тимківа 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 Войцехівського 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. 

[…] 

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



[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Стеченка Я.В. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Шипотіло Д.С. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Другакова Г.В. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Тагієва С.Р. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Бондар І.П. про проходження стажування.  

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Решетняка Р.І. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

 

По третьому питанню порядку денного. 

 

[…] 



Вирішили: звільнити Залозну Д.П. від проходження стажування та видати їй свідоцтво про 

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

[…] 

Вирішили: звільнити Красільнікову Н.В. від проходження стажування та видати їй свідоцтво 

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

[…] 

Вирішили:. звільнити Бовкуна В.І. від проходження стажування та видати йому свідоцтво про 

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

 

По четвертому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: внести відомості до ЄРАУ щодо помічника адвоката Безнощенко К.В., яким є 

Харькова М.Д. 

[…] 

Вирішили: внести відомості до ЄРАУ щодо помічника адвоката Безнощенко К.В., яким є 

Тарасович А.С. 

 

По п’ятому питанню порядку денного. 

 

[…] 

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

адвокатами безоплатної правової допомоги та направити його до КДКА Чернігівської області 

для вирішення питання щодо притягнення адвоката Кантура О.А до дисциплінарної 

відповідальності. 

 

По шостому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: Вирішили: визнати причину порушення строку сплати щорічного внеску на 

реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування за 2018 рік адвоката 

Прохоренко О.Є. поважною та не направляти подання щодо притягнення адвоката Прохоренко 

О.Є. до дисциплінарної відповідальності в зв’язку з порушенням строків сплати щорічного 

внеску на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування за 2018 рік. 

 
 

Голова Ради адвокатів 

Чернігівської області                                                          /Г.О.Якуба/ 
 

 

Секретар Ради адвокатів  

Чернігівської області                                                                                              /М.В.Овсяннік/ 

 
 


