
Витяг з протоколу № 23  

засідання Ради адвокатів Чернігівської області  

 

м. Чернігів     28 серпня 2015 року  

 

Присутні :  8 членів Ради за списком.  

[…] 

Засідання Ради адвокатів Чернігівської області є повноважним. 

 

Порядок денний засідання Ради: 

[…] 

  

1. Прийняття Присяги адвоката України та вручення свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю; 

2. Розгляд звернення Арутюняна С. Р. про звільнення від проходження стажування та 

видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; 

3. Про стажування; 

4. Про внесення відомостей до ЄРАУ про помічника адвоката та видача посвідчення 

помічника адвоката; 

5. Розгляд звернення Ткаченка С. О.; 

6. Розгляд звернення Авраменка Г. М.; 

7. Різне. 

 

По першому питанню порядку денного. 

 

[…] 

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

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

По другому питанню порядку денного. 

 

[…]     

Вирішили: видати Арутюняну С. Р свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 

без проходження стажування.  

 

По третьому питанню порядку денного.  

 

[…] 

Вирішили: заслухати стажистів, керівників стажування і за наявності підстав затвердити 

звіти стажистів про виконання індивідуальних планів стажування, висновки керівників 

стажування, прийнявши рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською 

діяльністю. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Іванцова А. В. по результатам його стажування, висновок 

керівника стажування Торбєєва М. О. та видати Іванцову А. В. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю. 



 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Дедіченка С. А. по результатам його стажування, висновок 

керівника стажування Лєскова В. О. та видати Дедіченку С. А. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Виноградової Д. О. по результатам її стажування, висновок 

керівника стажування Святної О. В. та видати Виноградовій Д. О. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити звіт Прохоренко О. Є. по результатам її стажування, висновок 

керівника стажування Підгорної Л. С. та видати Прохоренко О. Є. свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити проміжні звіти Коленченка О. О., Бучковського І. В.,     Ковальчука 

О. О., Тітка О. М., Тітка Д. О., Шерстюк Ж. В.  про проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальний план проходження стажування Верещагіної А. О., 

Коваленка В. І., видавши їм направлення на стажування відповідно до адвокатів           

Середи Д. А. та Фесюка М. І. 

 

По четвертому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: внести відомості до ЄРАУ щодо помічника адвоката Кухти В. Б., яким є  Кухта 

С. В., та видати останньому посвідчення помічника адвоката. 

 

По п’ятому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: відмовити Ткаченку С. О.  в задоволенні клопотання про ініціювання Радою 

питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності Максімової Ж. В. та 

Заболотного О. М. 

 

По шостому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: відкласти розгляд питання до наступного засідання Ради.    

   

В. о. голови Ради адвокатів 

Чернігівської області                                                                                                    В. К. Тасун 

 

 

 


