
Витяг з протоколу № 95 

засідання Ради адвокатів Чернігівської області 

 

м. Чернігів                                                                                                         16 грудня 2020 року 

 

Присутні: 7 членів Ради за списком 

 

 

Засідання Ради адвокатів Чернігівської області є повноважним. 

 

[…] 

 

1. 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. 

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

адвокатською діяльністю. 

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

адвокатами безоплатної правової допомоги. 

4. Різне. 

 

 

По першому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: заслухати стажистів Сисин М.М., Олексієнка В.В., Ніжнікова І.М., Волохова Д.А., 

Триголова А.В., керівників стажування – Мороза О.В., Верех А.М., Лутай Н.М., Карася А.А., 

Дворніченка М.М., 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 Сисин М.М. про результати її стажування, звіт про оцінку 

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

заняття адвокатською діяльністю після складання нею Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Верех А.М. та видати Олексієнку В.В. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після складання ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

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

на заняття адвокатською діяльністю після складання ним Присяги адвоката України. 

[…] 



Вирішили: затвердити звіт Волохова Д.А. про результати його стажування, звіт про оцінку 

стажування керівника стажування Карася А.А. та видати Волохову Д.А. свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю після складання ним Присяги адвоката України. 

[…] 

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

стажування керівника стажування Дворніченка М.М. та видати Триголову А.В. свідоцтво про 

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

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Черненка Г.І. 

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Лавської Т.М. та видати 

їй направлення на стажування до адвоката Лутай Н.М. 

[…] 

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

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

[…] 

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

видати йому направлення на стажування до адвоката Негоди С.Л. 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Брязкуна В.Ф. та видати 

йому направлення на стажування до адвоката Верех А.М. 

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Могілевець О.С. 

[…] 

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

йому направлення на стажування до адвоката Дворніченка М.М. 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Руденок Л.М. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Голиці Т.І. про проходження стажування. 

[…] 

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

[…] 

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



 

[…] 

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

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Шкорупеєва А.Д. про проходження стажування. 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Гаврилюка Я.М. про проходження стажування. 

[…] 

Вирішили: затвердити поточний звіт Філатової Л.Б. про проходження стажування.  

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

[…] 

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

 

 

По другому питанню порядку денного. 

 

[…] 

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

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

[…] 

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

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

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Середи Р.С., вручити йому 

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

 […] 

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

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

[…] 

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

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України 

[…] 

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

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

[…] 

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

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

 

 

По третьому питанню порядку денного. 

 

[…] 

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

адвокатами безоплатної правової допомоги від 15 грудня 2020 року за результатами розгляду 



скарги Корень О.Ф. щодо неналежного надання адвокатом Мишко В.В. безоплатної правової 

допомоги. 

 

  

Голова Ради адвокатів  

Чернігівської області        /Г.О. Якуба/ 

  

 

Секретар Ради адвокатів 

Чернігівської області        /М.В. Овсяннік/ 

 

 
 


