
Витяг з протоколу № 69 

засідання Ради адвокатів Чернігівської області 

 

м. Чернігів         30 листопада 2018 року 

 

Присутні: 10 членів Ради за списком 

 

Засідання Ради адвокатів Чернігівської області є повноважним. 

 

Вирішили: затвердити наступний порядок денний засідання Ради адвокатів Чернігівської 

області: 

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

адвокатською діяльністю. 

2. Про стажування: 

 затвердження звітів про виконання індивідуального плану стажування 

відповідних висновків керівників стажування та видача свідоцтв про право на 

заняття адвокатською діяльністю; 

 затвердження індивідуальних планів стажування та видача направлень на 

стажування; 

 затвердження поточних звітів стажистів адвокатів; 

3. Розгляд заяви про поновлення  стажування: Валевач М.М.; 

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

заняття адвокатською діяльністю: Коцюби К.Г., Дейнека Є.А.; 

5. Розгляд заяв адвокатів Олексієнко (Лозінської) Л.В. та Халагєра (Черняк) О.А щодо 

заміни свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю у зв’язку зі зміною 

прізвища; 

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

надання адвокатами безоплатної правової допомоги; 

7. Про збори та конференцію; 

8. Різне. 

 

 

По першому питанню порядку денного. 

  

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Сахарової К.О., вручити їй 

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

[…] 



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

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Демиденко (Мохир) О.В., вручити 

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Коваленка Р.О. вручити йому 

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Салюк М.І. вручити йому свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

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

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

[…] 

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

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 



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

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Греськів З.Г., вручити їй свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Сюйви І.Є., вручити йому свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Смуригіної К.О., вручити їй 

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

[…] 

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

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Кравченка Р.М., вручити йому 

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

[…] 

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

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Нікітіна А.С., вручити йому 

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Ісакова Д.Г., вручити йому 

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Кулініч К.В., вручити їй свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 



Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Жорової Л.М., вручити їй свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Кульгейко Л.Ю., вручити їй 

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

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

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

про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили:  
[…]вважати складеною Присягу адвоката України Манжай С.Б., вручити їй свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України. 

 

По другому питанню порядку денного 

 

Вирішили: заслухати стажистів Оскому О.М., Коворотного М.А., Шпічка М.І., Михна А.О., 

Отрощенко Ю.М., Стеценка Д.Л., Гомельчук С.С., Парфентьева А.О., Вітренко М.Ю., 

Страшного М.М., Скляр М.С., Скалозуба О.М., Середу Ю.С., Тоцьку Н.Є., Ганзюка О.В., 

Зелену Н.Ю., Кухар Н.В., Нетягу В.К., Кулика В.Б., Ярошевича І.О., Форофонтову-Гуз Г.Д., 

Бачала О.П., Соляника Д.О., Мєхоношина Д.В., Скрипку О.В., Жидко О.В., Рум’янцев О.В., 

Тимків А.М., Тихонов В.В., Чернова К.А., Войцехівський О.В., Дєміров І.В., Солдаткін І.В., 

Думчева І.В., Кебкал В.Г., Черницький О.Я. керівників стажування – відповідають всім 

вимогам, та запропонувала заслухати стажистів, керівників стажування – Гуца М.В., Бузакова 

О.Ю., Допу В.І., Росомаху М.О., Гордієць В.С., Антоненко Л.А., Розмовенко О.Г., Баранова 

О.В., Гринь Л.В., Дворніченка М.М., Якубу Г.О., Селюха А.В., Карпенка В.К., Підгорну Л.С., 

Колтунову О.В., Заболотного О.М., Богданову І.Д., Зінченко Є.В., Зінченко С.П., Зазимко Є.Г., 

Іванюка Г.І., Данича О.С., Чікову Т.А., Завгороднього М.М., Лутай Н.М і за наявності підстав, 

затвердити звіти стажистів про проходження стажування, висновки керівників – звіти про 

оцінку стажування, прийнявши рішення про видачу свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Гуца М.В. та видати Оскомі О.М. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

оцінку стажування керівника стажування Бузакова О.Ю. та видати Коворотному М.А. 



свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги 

адвоката України. 

[…] 

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

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

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Росомахи М.О. та видати Михну А.О. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Гордієць В.С. та видати Отрощенко Ю.М. свідоцтво про 

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

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Стеценка Д.Л. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Антоненко Л.А. та видати Стеценку Д.Л. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Антоненко Л.А. та видати Гомельчуку С.С. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Антоненко Л.А. та видати Парфентьєву А.О. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Розмовенко О.Г. та видати Вітренко М.Ю. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Баранова О.В. та видати Скляр М.С. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Баранова О.В. та видати Страшному М.М. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Гринь Л.В. та видати Скалозубу О.М. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Дворніченка М.М. та видати Середі Ю.С. свідоцтво про 

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

[…] 



Вирішили: затвердити звіт Тоцької Н.Є. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Якуби Г.О. та видати Тоцькій Н.Є. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Якуби Г.О. та видати Ганзюк О.В. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Зеленої Н.Ю. про результати її стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Селюха А.В. та видати Зеленій Н.Ю. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Карпенка В.К. та видати Кухар Н.В. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Карпенка В.К. та видати Нетязі В.К. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України.  

[…] 

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

стажування керівника стажування Підгорної Л.С. та видати Кулику В.Б. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Форофонтової-Гуз Г.Д про результати її стажування, звіт про 

оцінку стажування керівника стажування Колтунової О.В. та видати Форофонтовій-Гуз Г.Д. 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги 

адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Заболотного О.М. та видати Бачалу О.П. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Заболотного О.М. та видати Солянику Д.О. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Богданової І.Д. та видати Мєхоношину Д.В. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Зінченко Є.В. та видати Скрипці О.В. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Зінченко С.П. та видати Жидко О.В. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 



Вирішили:. затвердити звіт Рум’янцева О.В. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Зінченко С.П. та видати Рум’янцеву О.В. свідоцтво про 

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

[…] 

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

стажування керівника стажування Зінченко С.П. та видати Тимків А.М. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Зазимко Є.Г. та видати Тихонову В.В. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Іванюка Г.І. та видати Черновій К.А. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

 

[…] 

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

оцінку стажування керівника стажування Данича О.С. та видати Войцехівському О.В. 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги 

адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Чікової Т.А. та видати Дємірову І.В. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Завгороднього М.М. та видати Солдаткіну І.В. свідоцтво про 

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

[…] 

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

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

заняття адвокатською діяльністю після прийняття нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Матвієнка В.М. та видати Кебкалу В.Г. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Зазимко Є.Г. та видати Чернецькому О.Я. свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю після прийняття ним Присяги 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 Бобрової О.Ю. та 

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Сірого І.О. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Лисова Д.О.  

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Борисенка Є.В. та 

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування С`єдіної І.Г. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Шалупні С.Г. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Бабич Н.С. та видати їй 

направлення на стажування до адвоката Селюха А.В.  

[…] 

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

їй направлення на стажування до адвоката Чікової Т.А.  

[…] 

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

направлення на стажування до адвоката Чікової Т.А.  

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Лебідь А.А. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Яковлева А.Л. 

[…] 

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

видати йому направлення на стажування до адвоката Кашуби М.О 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Терпила О.І. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Малолєткіна Р.С. 

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Малолєткіна Р.С. 

[…] 

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

їй направлення на стажування до адвоката Малолєткіна Р.С. 

[…] 

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

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

[…] 



Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Корнієнко Т.Ю. та 

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

[…] 

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

їй направлення на стажування до адвоката Росомахи М.О. 

[…] 

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

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

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Карпенка В.К. 

[…] 

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

їй направлення на стажування до адвоката Якуби Г.О. 

[…] 

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 Черевичного М.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 Юзвенка С.В. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Бичкова А.Б. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Ключникова Т.С. про проходження стажування. 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Борисовець О.Г. про проходження стажування. 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Вереша Л.Л. про проходження стажування. 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Братерського Г.М. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

 

 



По третьому питанню порядку денного 

 

[…] 

Вирішили: поновити стажування Валевач М.М. з 30 листопада 2018 року. 

 

По четвертому питанню порядку денного 

 

[…] 

Вирішили: звільнити Дейка Є.А. від проходження стажування та видати йому свідоцтво про 

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

[…] 

Вирішили: звільнити Коцюбу К.Г. від проходження стажування та видати їй свідоцтво про 

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

 

 

По п’ятому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: замінити свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю адвокату 

Олексієнко (Лозінської) Л.В. у зв’язку зі зміною прізвища. 

[…] 

Вирішили: замінити свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю адвокату 

Халагєра (Черняк) О.А. у зв’язку зі зміною прізвища. 

 

 

По шостому питанню порядку денного. 

 

[…] 

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

адвокатами безоплатної правової допомоги від 29 листопада 2018 року за результатами 

розгляду скарги Мірошниченка І.П. щодо неналежного виконання адвокатом Нечаєм В.І 

обов’язків при наданні заявникові безоплатної правової допомоги. 

[…] 

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

адвокатами безоплатної правової допомоги від 29 листопада 2018 року за результатами 

розгляду скарги Гаврика І.І. щодо бездіяльності адвоката Святної О.В. 

[…] 

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

адвокатами безоплатної правової допомоги від 29 листопада 2018 року за результатами 

розгляду звернення Мироненка І.В. на бездіяльність адвоката Фасти Є.М. 

 

По сьомому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: скликати звітно-виборну конференцію адвокатів Чернігівської області та провести 

її 29 грудня 2018 року об 11 годині у приміщенні Деснянської районної у місті Чернігові ради 

за адресою місто Чернігів, проспект Перемоги, 141. 

[…] 



Вирішили:. затвердити наступний порядок денний звітно-виборної конференції адвокатів 

Чернігівської області: 

затвердити наступний порядок денний звітно-виборної конференції адвокатів Чернігівської 

області: 

 

1. Розгляд та затвердження звіту голови Ради адвокатів Чернігівської області; 

2. Розгляд та затвердження звіту голови Кваліфікаційно - дисциплінарної комісії адвокатури 

Чернігівської області; 

3. Розгляд та затвердження висновків Ревізійної комісії адвокатів Чернігівської області;  

4. Розгляд та затвердження звіту представника адвокатів Чернігівської області у складі Ради 

адвокатів України;  

5. Розгляд та затвердження звіту представника адвокатів Чернігівської області у складі Вищої 

кваліфікаційно - дисциплінарної комісії адвокатури;  

6. Затвердження штатного розпису та кошторису Ради адвокатів Чернігівської області;  

7. Затвердження штатного розпису та кошторису Кваліфікаційно - дисциплінарної комісії 

адвокатури Чернігівської області;  

8. Обрання членів Ради адвокатів Чернігівської області, повноваження яких закінчуються в 

2018 році; 

9.  Різне. 

 

  

[…] 

Вирішили: провести у регіонах Чернігівської області збори адвокатів по висуванню та 

обранню делегатів звітно-виборної конференції адвокатів Чернігівської області 21 грудня 2018 

року о 17 годині за адресами: 

 

Бахмацький р-н    м. Бахмач, вул. Соборності, 42 

Бобровицький р-н    м. Бобровиця, вул. Незалежності, 44 

Борзнянський р-н    м. Борзна, вул. вул. Енгельса, 4 

Варвинський р-н    смт. Варва, вул. Шевченка, 36А  

Ічнянський р-н    м. Ічня,  вул. Нікольської, 22, кв. 2 

Козелецький р-н    смт. Козелець, вул. Соборності, 34 

Корюківський р-н    м. Корюківка, вул. Шевченка, 83  

Куликівський р-н     смт. Куликівка, вул. Коцюбинського, 27 

Менський р-н    м. Мена, вул. Чернігівський шлях, 5/46 

м. Ніжин     м. Ніжин, вул. Площа Франка, 1  

Новгород-Сіверський р-н   м. Новгород-Сіверський, вул. Боженка, 25/1 

Носівський р-н     м. Носівка, вул. Центральна, 13 

м. Прилуки     м. Прилуки, вул. Вокзальна, 24  

Ріпкинський р-н    смт. Ріпки, вул. Короленка, 28 

Семенівський р-н    м. Семенівка, вул. Першотравнева, 2 

Сосницький р-н    смт. Сосниця, вул. Виноградського, 12-а 

Чернігівський р-н    Михайло Коцюбинське, вул. Горького буд. 57 

Сновський р-н    м. Сновськ, вул. Короленка, 18 

Деснянський р-н м. Чернігова  м. Чернігів, просп.. Перемоги, 141 

Новозаводський р-н м. Чернігова  м. Чернігів, просп.. Перемоги. 141 

 

[…] 

Вирішили: затвердити наступний порядок денний зборів адвокатів Чернігівської області: 



 

1. Обрання делегатів звітно-виборної конференції адвокатів Чернігівської області; 

2. Різне. 

  

[…] 

Вирішили: відповідальними за реєстрацію та інші заходи з організаційно - технічного 

забезпечення проведення зборів адвокатів Чернігівської області призначити наступних осіб:  

 

Бахмацький р-н   Батрак Ксенія Вікторівна   097 211-00-81 

Бобровицький р-н   Іванюк Геннадій Іванович   096 731 1050 

Борзнянський р-н   Кривошей Євгеній Володимирович 098 767 7744 

Варвинський р-н   Кабалик Сергій Володимирович  066 000 0511 

Ічнянський р-н   Лишко Віктор Анатолійович  099 966 0927 

Козелецький р-н   Гуц Анатолій Миколайович  093 681 3600 

Корюківський р-н   Загалець Олександр Миколайович  066 737 1158 

Куликівський р-н    Котенок Андрій Петрович   093 115 7032 

Менський р-н   Минець Олександр Васильович  063 177 6858 

м. Ніжин    Литовченко Дмитро Миколайович  068 193 7999 

Новгород-Сіверський р-н  Костюченко Владислав Костянтинович 050 748 0448 

Носівський р-н    Левченко Генадій Володимирович 097 332 9211 

м. Прилуки    Чередніченко Олександр Миколайович 050 757 4110 

Ріпкинський р-н   Кушнеренко Євген Юрійович  099 772 7734 

Семенівський р-н   Куролес Микола Григорович  097 397 0494 

Сосницький р-н   Єрмоленко Анатолій Анатолійович 097 719 1693 

Чернігівський р-н   Єзута Катерина Сергіївна   093 6327646 

Сновський р-н   Лизак Григорій Григорович  097 775 7215 

Деснянський р-н м. Чернігова  Якуба Галина Олександрівна  093 062 7875 

Новозаводський р-н м. Чернігова  Кінебас Олексій Михайлович    097 743 1869 
 

 
 

 

Голова Ради адвокатів 

Чернігівської області                                                          /Г.О.Якуба/ 

 

 
 

 

Секретар Ради адвокатів  

Чернігівської області                                                                                              /М.В.Овсяннік/ 

 
 


