
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №21 

засідання Ради адвокатів Чернігівської області 

 

08.07.2015 року                                                                                             м. Чернігів 

 

Присутні : 9 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 голови КДКА Чернігівської області Максімової Ж. В. про 

надання фінансової підтримки КДКА; 

3. Про стажування; 

4. Різне. 

 

По першому питанню порядку денного. 

[…] 

 

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

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

[…] 

Вирішили: вважати складеною Присягу адвоката України Шевченко К. Ю., вручити їй 

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

[…] 

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

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

[…] 

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

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

внести відповідні дані до ЄРАУ. 

 

По другому питанню порядку денного. 

 

[…] 

Рішення не прийнято. 

 

[…] 

Вирішили: відкласти розгляд звернення голови КДКА Чернігівської області          

Максімової Ж. В. про надання фінансової підтримки КДКА до встановлення 

обґрунтованого розміру допомоги. 

 

По третьому питанню порядку денного.  



 

[…] 

Вирішили: рішення Ради адвокатів Чернігівської області від 21 квітня 2015 року в частині 

внесків за проходження стажування скасувати. Встановити, що внески, пов’язані зі 

стажуванням, сплачуються двома платежами на банківський рахунок Ради адвокатів 

Чернігівської області у розмірі 10 (десяти) мінімальних заробітних плат за проходження 

стажування та 2 (двох) мінімальних заробітних плат, які перераховуються Радою 

керівнику стажування, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, передбаченого 

чинним законодавством на день сплати внеску. Рішення Ради адвокатів Чернігівської 

області про затвердження індивідуальних планів проходження стажування та видачу 

направлень для проходження стажування набирають чинності наступного дня після 

надходження до Ради документа на підтвердження сплати внеску. 

 

По четвертому питанню порядку денного. 

  

[…] 

Вирішили: внести відомості до ЄРАУ щодо помічника адвоката Зюзька Ф. М., яким є 

Зюзько О. Ф. 

 

[…] 

Вирішили: внести відомості відносно адвоката Іванюка Г. І. до реєстру адвокатів - 

керівників стажування. 

 

 

 

 

В. о. голови Ради адвокатів 

Чернігівської області                                                                                          С. Г. Стовповий  

 

 


