
Витяг з протоколу № 25  

засідання Ради адвокатів Чернігівської області  

 

м. Чернігів     13 жовтня 2015 року 

 

Присутні :  9 членів Ради за списком.  

[…] 

Засідання Ради адвокатів Чернігівської області є повноважним. 

 

Порядок денний засідання Ради: 

[…] 

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

адвокатською діяльністю; 

2. Про збори та конференцію адвокатів Чернігівської області; 

3. Про стажування; 

4. Внесення відомостей до ЄРАУ про помічника адвоката; 

5. Про роботу сайту; 

6. Різне. 

 

 

По першому питанню порядку денного. 

 

[…] 

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

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Лисенко В. П., вручити їй 

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

[…] 

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

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

По другому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: рішення Ради адвокатів Чернігівської області від 22 вересня 2015 року в частині 

визначення дати, часу та місця проведення зборів та конференції адвокатів Чернігівської 

області скасувати. 

 

По третьому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити проміжний звіт Сердюка Б. С. про проходження стажування. 

 



По четвертому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: внести відомості до ЄРАУ щодо помічника адвоката Корольової Л. В., яким є 

Лопатка В. М., та видати йому посвідчення помічника адвоката. 

 

По п’ятому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: доручити виконуючому обов`язки голови Ради адвокатів Чернігівської області 

Тасуну В. К. та члену Ради адвокатів Чернігівської області Овсянніку М. В. організацію 

створення нового сайту Ради. 

  

По шостому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Вирішили: здійснювати перерозподіл щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування шляхом перерахування на розрахунковий рахунок КДКА 

Чернігівської області 10 (десяти) відсотків від сум цих внесків, які належать Раді адвокатів 

Чернігівської області і будуть зараховані на її розрахунковий рахунок. 

 

 

 

   

В. о. голови Ради адвокатів 

Чернігівської області                                                                                                    В. К. Тасун 

 

 

 


