
   ПРОТОКОЛ № 68 

засідання Ради адвокатів Чернігівської області 

 

м. Чернігів         02 листопада 2018 року 

 

Присутні: 8 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 заяви на керівництво стажування: Полевик Н.С. 

  затвердження індивідуальних планів стажування та видача направлень на 

стажування; 

 затвердження поточних звітів стажистів адвокатів; 

 зупинення стажування: Качанка О.М., Хименка О.А., Гладкого А.М.;  

 припинення стажування: Павловського В.А., Пшеничного С.І.  

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

адвокатською діяльністю: Куровського М.С. 

4. Розгляд заяв щодо внесення даних до ЄРАУ про помічників Зеленського С.С. та видачі 

посвідчення помічника адвоката Матісько К.С., щодо внесення даних до ЄРАУ про 

помічників Серкіна К.Ю. та видачі посвідчення помічника адвоката Гордєєву С.С.  

5. Розгляд заяви адвоката Капари (Допи) В.І. щодо заміни свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю у зв’язку зі зміною прізвища. 

6. Виключення з реєстру керівників стажування адвоката Сергієнка А.М.  

7. Проведення конкурсу творчих робіт серед студентів юридичного факультету ЧНТУ за 

темою «Адвокатура України: історія та сучасність». Створення оргкомітету на конкурс 

творчих робіт серед студентів юридичного факультету ЧНТУ за темою «Адвокатура 

України: історія та сучасність». 

8. Різне. 

 

 

По першому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Литвиненко Д.Г., вручити їй 

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 Пуговкіна 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 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 другому питанню порядку денного 

 

[…] 

Вирішили: заслухати стажистів Кириченко І.А., Смуригіну К.О., Алєксєєву І.О., Трухіну О.О., 

Калачика В.В., Грінь В.В., Різку М.О., Кульгейко Л.Ю., Кулініч К.В., Кебкала В.Г., Ісакова 

Д.Г., Павленка С.В., Овчарука О.О., Столярець О.В., Якубенко О.В., Ревка С.В., Дарагана О.С., 

Щербака І.І., Коваленка Р.О., Нікітіна А.С., Пшеничного С.І., Павловського В.А., Греськів З.Г., 

Жорову Л.М., Сюйву І.В., Кравченка Р.М., Єнько Т.О., Гладкого А.М., Сахарову К.О., 

Демиденко (Мохир) О.В., Кушнір Л.В., Костроміну В.А., Салюк М.І., Приходька О.М., 

Пархоменко І.С., Васильєва О.М., Вербу А.С., Філоненко Н.І., Качанок О.М., Бавріна І.М., 



Панченко О.О., Мальовану Т.В., Хименка О.А., Сікача О.М., Олійника А.М., Ляшенко О.В., 

Халімона О.М., Науменко О.В., Манжая С.Б., Щербани І.С. керівників стажування – 

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

Якубу Г.О., Бузину Н.В., Пономаренка А.С., Мошко М.М., Гречко Н.О., Щербака О.В., 

Кушнеренка Є.Ю., Поду О.А., Матвієнка В.М., Яковлева А.Л., Лєскова В.О., Грабову О.В., 

Дворніченка М.М., Шолох О.В., Фасту Є.М., Лутай Н.М., Шалупні С.В., Кінебас О.М., 

Степаненка Р.О., Скуміна М.Г., Допу В.І., Зазимко Є.Г., Дубовик Н.М., Кириленка О.Ю., 

Бузакова О.Ю., Хоменка С.М., Стовпового С.Г., Мороза О.В., Завгороднього М.М., Чікову 

Т.А., Святну О.В., Масловську В.Б., Верешу Р.В., Гуца А.М., Селюха А.В., Фесюка М.І., 

Литовченка Д.М., Сергієнка А.М., Зазимко Є.Г. 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 Кириченко І.А. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Якуби Г.О. та видати Кириченко І.А. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України.  

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Смуригіної К.О. про результати її стажування, звіт про оцінку 

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

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України.  

[…] 

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

стажування керівника стажування Пономаренка А.С. та видати Трухіній О.О. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Мошко М.М. та видати Калачику В.В. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України.  

[…] 

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

стажування керівника стажування Гречко Н.О. та видати Грінь В.В. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України.  

[…] 

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

стажування керівника стажування Щербака О.В. та видати Різці М.О. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України.  

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Кульгейко Л.Ю. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Кушнеренка Є.Ю. та видати Кульгейко Л.Ю. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Поди О.А. та видати Кулініч К.В. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України.  

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Ісакова Д.Г. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Яковлева А.Л. та видати Ісакову Д.Г. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України.  

[…] 



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

стажування керівника стажування Яковлева А.Л. та видати Салюк М.І. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України.  

[…] 

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

стажування керівника стажування Лєскова В.О. та видати Павленку С.В. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України.  

[…] 

Вирішили: Вирішили: затвердити звіт Овчарука О.О. про результати його стажування, звіт 

про оцінку стажування керівника стажування Грабової О.В. та видати Овчаруку О.О. свідоцтво 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Грабової О.В. та видати Столярець О.В. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Дворніченка М.М. та видати Якубенко О.В. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Шолох О.В. та видати Ревку С.В. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України.  

[…] 

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

стажування керівника стажування Фасти Є.М. та видати Дарагану О.С. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України.  

[…] 

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

стажування керівника стажування Лутай Н.М. та видати Щербаку І.І. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України.  

[…] 

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

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

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України.  

[…] 

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

стажування керівника стажування Кінебаса О.М. та видати Нікітіну А.С. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України.  

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Греськів З.Г. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Скуміна М.Г. та видати Греськів З.Г. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України.  

[…] 

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

стажування керівника стажування Скуміна М.Г. та видати Жоровій Л.М. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України.  

[…] 



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

стажування керівника стажування Скуміна М.Г. та видати Сюйві І.В. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України.  

[…] 

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

стажування керівника стажування Допи В.І. та видати Кравченку Р.М. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України.  

[…] 

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

стажування керівника стажування Допи В.І. та видати Єнько Т.О. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України.  

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Сахарової К.О. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Дубовик Н.М. та видати Сахаровій К.О. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України.  

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Демиденко (Мохир) О.В. про результати її стажування, звіт про 

оцінку стажування керівника стажування Кириченка О.М. та видати Демиденко (Мохир) О.В. 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги 

адвоката України. 

[…] 

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

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

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України.  

[…] 

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

стажування керівника стажування Хоменка С.М. та видати Костроміній В.А. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Стовпового С.Г. та видати Приходьку О.М. свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України 

[…] 

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

стажування керівника стажування Мороза О.В. та видати Пархоменко І.С. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Завгороднього М.М. та видати Васильєву О.М. свідоцтво 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Чікової Т.А. та видати Вербі А.С. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Масловскої В.Б. та видати Барвіній І.М. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 



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

стажування керівника стажування Масловської В.Б. та видати Панченко О.О. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Масловскої В.Б. та видати Мальованій Т.В. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Хоменка С.М. та видати Сікачу О.М. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України.  

[…] 

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

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

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України.  

[…] 

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

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

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України.  

[…] 

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

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

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України.  

[…] 

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

стажування керівника стажування Литовченка Д.М. та видати Науменко О.В. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Сергієнка А.М. та видати Манжай С.Б. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України  

[…] 

Вирішили: відкласти розгляд затвердження звіту про результати стажування Кебкал В.Г., звіт 

про оцінку стажування керівника стажування Матвієнка В.Г. 

[…] 

Вирішили: продовжити проходження стажування стажиста Ковальчук Т.А. терміном на три 

місяці з 02 листопада 2018 року з подачею звітів про проходження стажування щомісячно до 

30 числа кожного місяця та встановити розмір додаткового внеску в розмірі 0,5 мінімальної 

заробітної плати, встановленої станом на день прийняття цього рішення, за кожний місяць 

додаткового стажування. 

[…] 

Вирішили: зупинити стажування Хименка О.А. строком на 6 місяців, у зв’язку з поданням 

стажистом заяви про зупинення стажування з 01 жовтня 2018 року. Визначити час 

проходження стажування 520 годин. 

[…] 

Вирішили: зупинити стажування Качанка О.М. строком на 6 місяців, у зв’язку з поданням 

стажистом заяви про зупинення стажування з 22 жовтня 2018 року. Визначити час 

проходження стажування 537 годин. 

[…] 



Вирішили:. зупинити стажування Гладкого А.М. строком на 6 місяців, у зв’язку з поданням 

стажистом заяви про зупинення стажування з 08 жовтня 2018 року. Визначити час 

проходження стажування 525 годин. 

[…] 

Вирішили: припинити стажування Пшеничного С.І. в зв’язку з поданням стажистом заяви про 

припинення стажування. 

[…] 

Вирішили: припинити стажування Павловського В.А. в зв’язку з поданням стажистом заяви 

про припинення стажування. 

[…] 

Вирішили: припинити стажування Щербини І.С. в зв’язку з поданням стажистом заяви про 

припинення стажування. 

[…] 

Вирішили:. внести відомості відносно адвоката Полевик Н.С. до реєстру керівників 

стажування. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Дяків Г.М. та видати їй 

направлення на стажування до адвоката Якуби Г.О.  

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Черпак А.Ю. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Ляховця В.М.  

[…] 

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

направлення на стажування до адвоката Ляховця В.М.  

[…] 

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

видати їй направлення на стажування до адвоката Ляховця В.М.  

[…] 

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

видати йому направлення на стажування до адвоката Карпенка В.К.  

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Лапоша Д.Ю. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Гречко Н.О.  

[…] 

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

їй направлення на стажування до адвоката Міщенка В.С.  

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 



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

видати їй направлення на стажування до адвоката Скуміна М.Г.  

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

видати його направлення на стажування до адвоката Масловської В.Б.  

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Верещагіна Д.Б. та 

видати йому направлення на стажування до адвоката Хоменка С.М.  

[…] 

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

видати їй направлення на стажування до адвоката Хоменка С.М.  

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Лахна Г.В. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Кушнеренка Є.Ю. 

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Кашуби М.О.  

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Кретова В.Ю. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Селюха А.В. 

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Кінебаса О.М. 

[…] 

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

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Марус 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 Костирка 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 Сльозка А.Ф. про проходження стажування. 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Кулинич 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 Бойченко В.М. про проходження стажування.  

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Негода 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 Зосіменко 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 Волощука Р.А. про проходження стажування.  

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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



[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Задирайко Є.Р. про проходження стажування.  

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

 […] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Пирковського Ю.Ф. про проходження стажуваня.  

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 



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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Лук`яненко Р.В. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Одноралова Е.Л. про проходження стажування.  

[…] 

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

[…] 

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

 

По третьому питанню порядку денного  

 

[…] 

Вирішили: звільнити Куровського М.С. 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 Зеленського С.С., яким є 

Матісько К.С. 

[…] 

Вирішили: внести відомості до ЄРАУ щодо помічника адвоката Серкіна К.Ю., яким є Гордєєв 

С.С. 

 

По п’ятому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: замінити свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю адвокату Капарі 

(Допи) В.І. у зв’язку зі зміною прізвища. 

 

По шостому питанню порядку денного. 



Знято з порядку денного. 

 

По сьомому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: створити організаційний комітет конкурсу творчих робіт серед студентів 

юридичного факультету ЧНТУ за темою: «Адвокатура України: історія та сучасність» у складі  

Якуби Г.О., Шолох О.В., Овсянніка М.В., Головко М.Б. 

 

 

 
 

 

Голова Ради адвокатів 

Чернігівської області                                                          /Г.О.Якуба/ 
 
 
Секретар Ради адвокатів  
Чернігівської області                                                                                              /М.В.Овсяннік/ 

 
 


